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“Privar uma criança de brincar

significa privá-la do prazer de viver.”

Françoise Dolto



RESUMO

O presente estudo monográfico aborda, a partir de uma pesquisa de campo,o

que  os  bebês  sinalizam  em  situações  de  brincadeira.  Pretende  levar  o

educador a uma reflexão sobre a importância do olhar observador, da escutae

do  registro  para  a  compreensão  do  movimento  dos  bebês.  Para  realiza-la,

foram  postos  em  prática,  os  instrumentos  metodológicos  propostos  por

Madalena  Freire.  Foi  possível  transformar  um  espaço  pouco  interessante,

inicialmente, em um lugar de experimentação, relação e criação.
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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Quando se pensa em bebês,  pensa-se em seres que necessitam de

cuidado extremo, de superproteção; em indivíduos frágeis e subordinados. Do

século  XVIII  até  atualmente,  apesar  das  mudanças  ocorridas  no  modo  de

educar as crianças, essa idéia ainda permanece. Nas instituições de Educação

Infantil,  principalmente  no  atendimento  em creches.  Percebe-se  ainda  uma

desvalorização do que pode um bebê,  como ocorre o seu desenvolvimento

para além do biológico, nos aspectos social, individual e cultural.

 Brougère (2008) diz que através da brincadeira a criança constrói a sua

cultura  lúdica.  É  da  interação  com  a  mãe  ou  daqueles  que  cuidam  mais

diretamente  do  bebê,  que  surgem  as  primeiras  situações  que  levam  à

construção  constituindo  dessa  cultura.  Entretanto,  muitos  educadores  ainda

tratam as crianças dessa faixa etária como seres incapazes e chegam a dizer

frases como: “Mas pra que contar história para bebês? Eles não entendem!”;

“Dá um brinquedo pra ele  ficar  quieto”;  “Está  chorando muito,  bota ele  pra

dormir,  deve está com sono.”  Ou seja,  não se presta a devida atenção às

múltiplas linguagens utilizadas pelos bebês, que através de balbucios, choros,

sorrisos, inquietações se expressam nas brincadeiras individuais e coletivas.

Este estudo se deu a partir de uma conversa com a professora Cristina

Porto em uma aula do Curso Normal Superior de Educação Pró Saber (ISEPS),

do qual sou aluna. Refletíamos juntas, sobre o que pode um bebê e como seria

interessante  observá-los  em  situações  de  brincadeira;  ficando  atenta  às

interações com seus pares e adultos, com objetos da sala e do cotidiano, uma

vez que atuo como professora em berçário I (composto por crianças de 4 a 18

meses).  As  aulas  da  disciplina  “O  brincar  e  sua  importância  na  educação

infantil”  me levaram com as  demais  colegas  da  turma 2012,  a  conhecer  a

brinquedoteca,  na  qual  foi  possível  apreciar  a  historicidade que envolve  os

brinquedos de diferentes culturas, assim como, a valorizar brinquedos feitos de

sucata e fantasias colocados à disposição em estantes e cantos diversificados.
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Dessas experiências, pensei, então, sobre maneiras de oferecer esse

repertório de brinquedos e brincadeiras para crianças tão pequenas. Comecei a

imaginar como seria a interação delas com esse repertório distinto, ao evitar

brinquedos comerciais e “feitos para bebês”. Como reagiriam a essa proposta?

Além  de  outras  áreas,  as  abordagens  antropológica  e  sociológica

apontam a emergência em tratar o bebê como sujeito ativo, capaz, que constrói

conhecimento  em  interação  com  o  meio  e  que,  apesar  de  seu  potencial

sensorial, também pensa em suas ações no mundo, através da ludicidade. 

Nesta monografia, o educador, principalmente o que atua em berçário, é

convidado a refletir sobre o trabalho com crianças pequenas, a sair do ordinário

de uma rotina feita de atividades como a de carimbar as mãozinhas em um

desenho estereotipado, para permitir que haja interação com o próprio material

de pintura e que seja possível observar como os objetos são decodificados e

como o mundo vai ganhando sentido. 

A  relevância  desse  estudo  se  dá  à  medida  que  é  importante

compreender o bebê como um sujeito, que possui história e cultura, que não é

um sujeito das ações dos adultos, mas sim, um sujeito que traz significações

através  de  sua  interação  com os  objetos  que  o  rodeiam.  Com isto,  faz-se

necessário compreender, através do olhar de autores relacionados à infância e

ao ato de brincar, como também, através do percurso da história da inserção

do bebê em instituições de educação, como foi ocorrendo a mudança de olhar,

para que hoje,  a  prática educativa com as crianças pequenas pudesse ser

repensada, valorizando-se as formas de agir dos bebês (entre 4 meses e 18

meses) sobre a realidade que os cerca. 

A partir de então, surgem perguntas que passaram a nortear a pesquisa

de campo da monografia: Como os bebês brincam? Como interagem com seus

pares e com adultos? O que oferecer a eles e que ampliações podem ser feitas

de suas brincadeiras?

Para a realização desse trabalho foi necessário utilizar os instrumentos

metodológicos sugeridos por Madalena Freire (2008): observação da prática,

registro, avaliação e planejamento e que nortearam as anotações em um diário

de campo. 

Esse registro diário foi transformado em registro reflexivo, quando passei

a perceber o que os bebês iam alcançando e descobrindo diariamente.  Foi
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utilizado também o registro fotográfico que Boris Kossoy (2001, p. 17) afirma

ser: “[...] o documento que retém a imagem fugidia de um instante de vida que

flui  ininterruptamente”. Ou seja, a fotografia é uma forma de captar e trazer

para  o  leitor  a  leitura  que  se  fez  daquele  momento,  em  que  houve  a

cristalização de movimentos e que será analisada junto com os registros do

diário de campo para que os possíveis sentidos venham à tona.

No primeiro capítulo, abordo os atendimentos de bebês em instituições

do século XIX até a Constituição de 1988, pontuando o contexto a que esteve

associado.  No  segundo,  trato  da  metodologia  em  que  estive  inserida  no

Instituto  Superior  de  Educação  Pró  Saber  e  como o  uso  dos  instrumentos

metodológicos  beneficiou  as  primeiras  mudanças  na  prática.  No  terceiro,

descrevo a conquista dos bebês na ampliação de suas experiências lúdicas, no

reconhecimento de si mesmos e na iniciativa de organizarem brincadeiras que

envolviam o grupo. Além disso, aponto como isso foi interligando-se ao mundo,

no que diz respeito à construção e exercício da autonomia e à aquisição de

formas de se comunicar,  quando desejavam algo e queriam alcançá-lo.  No

quarto capítulo, analiso a preferência das crianças por alguns brinquedos da

sala, as brincadeiras que construímos juntos e as brincadeiras inventadas por

elas e a partir delas. Nas considerações finais, reflito sobre o que tornou tais

transformações possíveis.
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1  DA ASSISTÊNCIA AO DIREITO DA CRIANÇA

No  presente  capítulo,  apresento  algumas  formas  de  lidar  com  as

crianças pequenas no Brasil até a criação das creches e como o olhar para

elas foi mudando ao longo do tempo. Destaco ainda, o papel da Constituição

de 1988 nesse processo.

Do  século  XVIII  até  meados  do  sec.  XIX  existiam  formas  muito

peculiares de lidar com os bebês que não podiam contar com suas famílias

para sobreviver, entre elas, as Rodas dos Expostos. 

Esse mecanismo foi criado para que bebês fossem deixados pelas mães

que queriam uma vida menos sofrida para seus filhos ou que não se sentiam

em condições de criá-los - podiam ser escravas, que desejavam a liberdade do

filho ou mães solteiras,  por  exemplo.  Um cilindro  de madeira  preso a uma

parede, com abertura de um único lado, ficava voltado para a rua para que a

criança  fosse  depositada  e  para  que  a  mãe se  afastasse  sem precisar  se

identificar.

Nas Casas da Roda, por meio de um trabalho da Igreja Católica ou de

grupos  filantrópicos,  eram  oferecidos  caridade,  alimentação  e  abrigo  às

crianças órfãs e abandonadas. Sobre isso, Marcílio e Venâncio (1990, p. 332)

relatam: “a criança, geralmente bebê de poucos dias, era depositada na roda,

na calada da noite,  e  soava-se um sino.  Logo,  uma encarregada da Roda

recolhia  a  criança  e  tratava  de  ministrar-lhe  os  primeiros  cuidados  [...]”.

Segundo  os  autores,  a  partir  dessas  práticas,  podem  ser  percebidos  os

primeiros sinais de assistência prestados à infância no Brasil. Na metade do

século XIX, é que as mudanças mais significativas podem ser sentidas. 

Até mais ou menos os séculos XVII e XVIII, as crianças sequer eram

amamentadas por suas mães (crianças ricas), sendo transferidas para as amas

de  leite  –  escravas,  em  geral,  que  por  sua  vez,  tinham  que  deixar  de

amamentar seus próprios filhos. 
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Durante esse período, as crianças passaram a ser alvo dos princípios

higienistas  voltados  para  os  problemas  ocasionados  pela  alta  taxa  de

mortalidade infantil, que tinha como um dos motivos, as doenças transmitidas

pelas amas de leite às crianças.

A  preocupação  médico-higienista  estendeu-se  dos  cuidados  com  a

saúde à educação escolar e à orientação da família. Acreditava-se na escola

como instituição ideal à difusão moral. As crianças, segundo esse ponto de

vista,  estariam  mais  seguras  lá,  por  não  acreditarem  que  as  famílias,

principalmente  as  mães,  tivessem capacidade para  cuidar  de  seus próprios

filhos. Iniciou-se a orientação alimentar e o incentivo às práticas de educação

física que iriam apoiar a pedagogia infantil. (RIBEIRO, 2006).

No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, houve

uma ebulição que provocou mudanças na história social e econômica do Brasil.

A Lei do Ventre Livre - 28 de setembro de 1871- dava direito às crianças, filhos

de escravos e nascidas a partir  da data, às cartas de alforria,  podendo ser

livres  do  domínio  dos  senhores.  Seguiu-se  a  Abolição  da  Escravatura,  em

1888, que declarava todos os escravos livres. Além disso, houve êxodo rural,

ou  seja,  moradores  do  campo passaram a  se  deslocar  para  as  cidades  a

procura de emprego. (LIMA DA COSTA, 2007)

Surgia um novo cenário para as grandes cidades do país. As mulheres

passaram a ocupar espaço nas fábricas e indústrias, todas de classe baixa e

até  miseráveis.  Essas  mães,  muitas  delas  ex-escravas,  assim  como  as

migrantes de vários lugares do país e do estrangeiro, necessitavam deixar seus

filhos em um local enquanto trabalhavam. (VENÂNCIO, 2001)

Guimarães (2011, p. 40) em paralelo, aponta que:

[...]  O  processo  de  urbanização  e  o  surgimento  de  fábricas
provocaram a  criação  de  creches com a  finalidade  de  atender  os
filhos das operárias pobres. Tratava-se de um modo de evitaras faltas
e as greves.  Porém fortalecendo os princípios higienistas a função
desses espaços era prioritariamente de guarda das crianças,  e as
ações eram basicamente médico-assistencialistas [...].

Assim nasceram as primeiras creches no Brasil, porém essas não foram

feitas  pensando  na  educação  das  crianças,  mas  sim,  para  atender  a

necessidade das mães enquanto trabalhavam.
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Em 1899 ocorre um marco histórico na constitucionalização das creches

no  país:  nasce  o  Instituto  da  Proteção  e  Assistência  à  Infância  do  Rio  de

Janeiro  e,  em  seguida,  em  13  de  novembro  do  mesmo  ano,  sucede  a

inauguração da primeira creche brasileira para filhos de operários: Companhia

de Fiação de Tecidos Corcovado.

O  presidente  Getúlio  Vargas,  em  1943,  criou  uma  legislação  -

Consolidação das Leis  de Trabalho – CLT --  ou seja,  uma regulamentação

trabalhista  que  obrigava  as  empresas  privadas  no  Brasil  a  empregarem

mulheres  em idade fértil  e  que  garantisse  creches para  os  filhos  de até  6

meses de idade. A criação das creches não estava vinculada à educação. A

preocupação se restringia à amamentação e cuidados básicos com a higiene

do bebê.

Com a criação da CLT, o Estado estava isento das obrigações com a

creche. O atendimento às crianças pequenas era feito em creches domiciliares

com verbas destinadas às “mães crecheiras”, para que cuidassem de algumas

crianças da vizinhança incluindo as suas. 

De  1930  a  1960,  alguns  grupos  sociais  com  influencias  fortemente

políticas  preocupavam-se  com  os  mais  pobres  e  defendiam  medidas  que

garantissem sua saúde e evitassem a marginalidade das crianças e jovens de

classe baixa.  Nesse contexto,  a creche era vista como “promotora de bem-

estar  social”  e  a  considerada  como solução  para  a  miséria.  Até  o  final  da

década de 60, portanto, o assistencialismo predominava.

Nas décadas de 70 e 80, surgiram movimentos trabalhistas e feministas

que  lutavam  pelo  direito  da  creche  como  “dever  do  Estado  e  direito  do

trabalhador”  e  a  defendiam  como  instituição  educativa,  voltada  para  os

aspectos cognitivos, sociais e emocionais da criança. Exigiam ainda que esta

fosse retirada da tutela das empresas estatais. (AGUIAR, 2001)

Depois  de  mais  de  20  anos  de  ditadura  militar  (1964-1985),  com  a

redemocratização,  um  período  fértil  na  elaboração  e  implementação  de

políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente pode ser identificado

por alguns marcos legais.
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1.1 Creches e pré-escolas como direito das crianças

Com  a  Constituição  de  1988  é  que  creches  e  pré-escolas  foram

consideradas um direito das crianças. O artigo 208 atesta que: “O dever do

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de [...]” No inciso

IV: “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de 0 a 6 anos de

idade.” (BRASIL)

Além  da  Constituição,  em  1990,  por  meio  de  amplo  diálogo  entre

movimentos sociais e governo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

tornava a criança sujeito de direitos. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases para

a  Educação  (LBD)  passou  a  organizar  a  educação  nacional,  instituindo

obrigações à União, aos Estados e Municípios com a garantia de subsídios

para essa área.

A garantia da Educação Infantil para as crianças de até seis anos, ainda

assim,  não  era  (e,  em  muitos  lugares  não  é)  sinônimo  de  qualidade

educacional. O Plano Nacional de Educação e as Diretrizes Curriculares para a

Educação  Infantil  deu  novos  rumos  a  essa  modalidade  de  atendimento  às

crianças no Brasil:  capacitação profissional,  políticas municipais e estaduais

voltadas  para  a  Educação  Infantil,  com  a  publicação  de  documentos  que

orientam e servem como referência de sua implementação.

Conhecer  a inserção dos bebês na creche e nas instituições que os

abrigaram  por  anos,  antes  da  Constituição  de  1988  é  importante  para

compreender algumas ações ainda hoje em vigor. As atividades propostas para

as crianças pequenas  e  o  formato  dos currículos  das  creches têm marcas

dessas  influências.  Algumas  características  permaneceram  fortes  até  hoje

como:  berços  de  cor  branca,  uniformes,  preocupação  predominante  com a

higiene e com os cuidados básicos da criança.

Nos capítulos seguintes, apresento minha pesquisa de campo e analiso

os  dados  levantados.  Ao  longo  desse  estudo,  foi  possível  identificar  que,

apesar da história social e política marcada pelo assistencialismo, se houver

um olhar observador e uma escuta atenta por parte das educadoras, existem

possibilidades de modificar a realidade e transformar a creche em um lugar de

valorização das crianças e de suas potencialidades. 
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2 OBSERVAR PARA CONHECER E INTERVIR

No presente capítulo, descrevo o meu processo de inserção na turma

Berçário I, os espaços da creche, as interações e as relações ocorridas. Relato

também as experiências vividas pelas crianças em suas brincadeiras e com a

participação das educadoras que atuavam na turma comigo, destacando os

instrumentos metodológicos usados na pratica pedagógica e na realização da

pesquisa de campo.

Novidade. Esta foi a palavra que escolhi para descrever como foi iniciar

na turma de berçário I  (4 meses a 18 meses),  na Creche Municipal  Prof.ª.

Maria Cristina Padela Cabral da Silva, localizada na cidade de Itaguaí, Rio de

Janeiro. Durante dois anos consecutivos (2012-2013), trabalhei com turmas de

três anos e observei bastante o brincar nesta faixa etária, como se davam as

brincadeiras, em especial as simbólicas, com base em autores como Vygotsky,

Brougère e Corsino. Acostumada às falas das crianças, posso dizer que me

surpreendia muitas vezes com suas brincadeiras, mas já estava habituada  a

essa faixa etária. 

No ano seguinte (2014), pedi à diretora para trabalhar com as crianças

do berçário a fim de obter novas experiências. Na conversa que tivemos no

início do ano, envolvendo a equipe, ouvi de uma educadora: - Você sabe trocar

fraldas e dar banho? Porque esse é o trabalho. - Respondi que sim. Entretanto,

acreditava que não era possível que a atuação com os bebês se resumisse

apenas ao que elas caracterizavam de “cuidar”. 

Porém, minha chegada ao berçário também não foi tão satisfatória como

havia imaginado. A sala possuía apenas 6,20 x 4 metros. Havia doze berços de

ferro, da cor branca, todos encostados na parede e um tatame no meio da sala,

com um cesto de plástico em forma de hipopótamo roxo cheio de brinquedos.

Pensei então: - O que fazer com o espaço, senão há espaço? 

A equipe da manhã era composta por 6 educadoras: duas professoras e

4  auxiliares.  Havia  12  alunos  matriculados.  Estávamos então  em fevereiro.

Adaptação.  Todos  chorando  ao  mesmo  tempo.  Crianças  entre  4  e  10

meses,que  pouco  balbuciavam.  Encontrava-me  completamente  perdida,
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embora as outras educadoras tivessem mais experiência. Perguntava-me: - O

que vou fazer com eles? 

Recebia-os  conversando,  acalentando,  mas  as  outras  educadoras

pediam para colocá-los logo no berço, para que não “se acostumassem” no

colo,  e  mandavam-me  oferecer  brinquedos.  Propus  então  à  diretora  que

permitisse que os pais permanecessem um tempo com as crianças durante

esse período, mas ela disse que já havia feito isso em outro momento e que

não  tinha  sido  uma  experiência  positiva,  porque  os  pais  teimavam  em

permanecer na creche, não queriam ir embora. Outra professora então sugeriu

que,  nos  primeiros  dias,  oferecêssemos a  eles  objetos  diferentes  ou  locais

diversos: um dia - bexiga; outro – brinquedos ouparquinho. E assim, passamos

a primeira semana de adaptação que havia se iniciado no dia 04/02/14.

 Nas semanas seguintes à adaptação (que perdurou até 28/02/14, pois

cada semana era acrescentado um horário diferente para a saída dos bebês),

os planejamentos eram sempre os mesmos, causando uma robotização. Até

mesmo eu, sentia desconforto com a falta de planejamento. Com a turma de

três  anos,  o  planejamento  era  feito  desde  o  início,  mesmo  no  período  de

adaptação, porém com a turma de bebês, percebi esta diferença, o que me

levou  a  refletir  que  o  planejamento  era  um  instrumento  metodológico

indispensável para o dia a dia.

De acordo com Madalena Freire (2008), o planejamento não pode ser

pensado apenas como uma sequência de atividades.  Há objetivos  a serem

analisados, que compreendem o que se pretende alcançar e encaminhar. Nele,

para  que  não  se  torne  um simples  cumprimento  de  tarefas,  os  improvisos

podem ocorrer, pois não se pode dicotomizar o conteúdo a ser trabalhado, dos

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

Ou seja, era necessário pensar os objetivos que estavam por trás do

oferecimento dos brinquedos, da ida ao parquinho, à área externa e também

dos momentos como mediaríamos às interações.

No mês seguinte, iniciamos o planejamento. Com isso, já foi  possível

perceber a diferença: começamos a explorar com os bebês as brincadeiras de

“serra-serra”, “dedo mindinho”; as músicas diversificadas; a oferta de livros; os

gestos das músicas e imitações de sons de animais e do ambiente.  Nesse

período,  muitas  crianças  ainda  sentavam-se  ou  impulsionavam-se  para
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engatinhar. Somente três crianças engatinhavam e balbuciavam alguma coisa

(tinham em torno de 10 e 11 meses). Em um dos meus relatos do caderno de

campo exponho:

A aluna Sophia fez os gestos da música juntamente conosco, enquanto cantávamos

Cai,  cai,  balão,  na  sala.  Yasmin  bateu  palmas.  Hoje  incluímos  o  parquinho  no

planejamento e fizemos atividades com as crianças de segurarem dois  objetos ao

mesmo  tempo.  Apenas  a  aluna  Rayssa  não  conseguiu,  mas  a  mesma  já  tem

demonstrado grandes avanços, já interage com um objeto,  senta, e fica em pé no

berço e balbucia (...). (Registro do caderno de campo em 30/03/2014)

Começamos também a registrar as observações. Sempre deixava um

caderno com uma caneta no canto do berço e ia anotando o que as crianças

descobriam no espaço, as interações com os colegas, com os brinquedos e

com o que era apresentado nas atividades. No fim do dia, a professora Josiane

e  eu  fazíamos  o  registro  e  avaliávamos  o  que  havia  acontecido  e,

planejávamos as próximas aulas.

2.1 A educadora e o desafio de aprender a pesquisar a própria prática

A partir das observações feitas, relato a partir de agora, como me tornei

uma educadora que pesquisa o seu ensinar,  utilizando-se dos instrumentos

metodológicos propostos por Madalena Freire (2008).

O  planejamento  citado  no  capítulo  2  compõe  os  instrumentos

metodológicos ensinados por  Freire  (2008).  Além deste a autora destaca a

observação, o registro reflexivo e a avaliação como instrumentos valiosos e

essenciais  para  a  prática  pedagógica,  uma  vez  que  livra  o  educador  da

alienação, levando-o à reflexão dos seus atos cotidianos, do seu processo de

conhecer e ensinar de forma democrática. 

Em sua  concepção  democrática  de  ensino  (a  mesma  que  obtive  no

Curso  Normal  Superior  com  habilitação  em  Educação  Infantil,  no  ISEPS),

Madalena Freire  (2008)  ressalta  a importância  da  disciplina intelectual  para

anular a autocomplacência, a qual esta “gera o descompromisso conosco, com

o outro e com o grupo”. No entanto, a disciplina intelectual só torna-se possível,
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quando o educador utiliza instrumentos metodológicos para nortear sua prática.

Faz-se  então  necessário  conhecer  cada  um  deles  para  seu  exercício  (o

planejamento já foi descrito anteriormente).

A Observação é um instrumento diagnóstico, que permite ao educador

focar em alguns momentos da aula para refletir sobre como sua ação sobre o

grupo, a interação do grupo entre si e as manifestações individuais se dão. Por

meio  de  notas  rápidas  sobre  os  acontecimentos,  desenvolve-se  tanto  uma

escuta  mais  sensível,  quanto  um  olhar  mais  apurado.  Este  “focar”  se

materializa na elaboração, por escrito, dos chamados Pontos de Observação. 

 O Registro Reflexivo permite pensar a prática e assim agir sobre ela.

Este  é  importante,  porque  aperfeiçoa  o  olhar  e  leva  a  uma  tomada  de

consciência que rompe a alienação. O registro reflexivo deve ser compartilhado

com outros educadores para o processo de conscientização.

A Avaliação é um “processo permanente da reflexão cotidiana”, ou seja,

nela se reflete  sobre o passado,  presente e o que pode ser  construído no

futuro. É na avaliação que nasce também um novo planejamento.

[...] Para (re) ascender o (re) conhecimento de desejos, sonhos de
vida – esperança que nasce da apropriação do próprio pensamento –
na prática pedagógica é necessário a presença instrumentalizadora
de  um  educador  na  coordenação  do  grupo.  Educador  que  se
disponha  a  aprender  enquanto  ensina,  trabalhando  seus  ranços
autoritários e espontaneístas na tentativa, na busca da construção de
uma  relação  democrática.  Educador  que  também  se  disponha  a
acompanhar o processo de instrumentalização para a apropriação da
reflexão  (pensamento  prática  e  teoria)  de  seus  educandos  [...].
(FREIRE, 2008, p. 31)

Com o uso dos instrumentos metodológicos, percebi a falta de espaço

da sala. Não estava satisfeita com a sua arrumação e indaguei várias vezes à

diretora o porquê de tantos berços. Ela disse-me que dependia da prefeitura

para  seu  recolhimento.  Antes  havia  uma  sala  chamada  de  “Sala  de

estimulação”,  com  espelho,  armário  livros,  brinquedos  e  fantasias,  que  foi

desativada e transformada em outro berçário. No entanto, acabou não sendo

utilizado pelo pouco número de bebês matriculados.

Guimarães (2009, p. 96) afirma que “[...] o espaço habitado e vivido é um

espaço  de  limites  transformáveis  por  quem o  habita.  [...]  O  espaço  é  algo

projetado, o lugar é construído nas relações.”.
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Como então transformar um espaço que possuía apenas berços, em um

“lugar” de experimentações, de criação e de relações?

2.2  Transformação  do  espaço  em  lugar  de  experimentação,  relação  e

criação

No primeiro semestre, criei, embaixo dos berços, usando brinquedos da

sala, um “circuito”. Continha nele: livro de plástico com imagens de animais

(que  deixei  aberto),  um  caminho  com  tapetes  coloridos.  Colei  partes  que

estavam soltas de uma história de um livro de pano e fiz uma fileira de giz de

cera colorido que os convidava a entrar no circuito. Todo o material era colado

com contact (plástico transparente). Nas grades do berço que sustentavam os

colchões, pendurei um chocalho laranja, que não era usado pelas crianças por

ser  muito  pesado  e  um  conjunto  de  brinquedos  de  montar,  que  se

transformaram em móbiles. Por fim, pendurei bolinhas envolvidas por um TNT

(tecido). Dentro delas havia guizos que faziam um barulho bem agudo. Eram

objetos com os quais as crianças pouco interagiam, no cotidiano, por estarem

sempre dentro da caixa de brinquedos (exceto o giz de cera). 

Fotografia 01 – João brincando com o móbile

Acervo da autora
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Em lugar de “depósito” de berços, já era possível perceber um lugar de 

experimentações e descobertas, com as texturas e cores que vinham dos 

brinquedos, com figuras que estavam nos livros e com os móbiles pendurados. 

No mês de junho, além do circuito, fizemos, no meio da sala, ao lado dos 

tatames, um “campo de futebol”, com traves de fita branca e uma figura de bola

colada com contact. Em um dos relatos conto que:

(...) na sala colamos a figura de uma bola e traves de um campo de futebol. Brinquei
com as crianças de chutar bola e Yuri trazia de volta para chutá-la novamente. Eu
chutava para ele e ele chutava para mim. Embaixo dos berços, observava as crianças
brincarem com os móbiles e com os brinquedos colados com contact no chão. Alicia
interessou-se  pelas  texturas  feitas  de  giz  de  cera,  passava  as  mãos  e  sorria.
(Registrado caderno de campo em11/06/14).

Fotografia 02 – “campo de futebol”

Acervo da autora

Muitas brincadeiras iam sendo construídas nesse espaço, não apenas

na  interação  com  os  brinquedos,  mas  também  com  as  educadoras.  A

professora  Josiane  e  eu  éramos  as  que  mais  tínhamos  contato  com  as

crianças. Percebia que as outras demonstravam certa resistência ao lidar com

os bebês. Os contatos eram mais frequentes no momento da troca de fraldas,

de alimentação dos bebês e do sono.

No mês de junho, quatro crianças já andavam e iniciamos a brincadeira

de roda. No início, apenas cantávamos as cantigas. Sobre a brincadeira Borba

(2009),  com  base  em Brougère,  indica  que  a  criança  constitui  sua  cultura

brincando com o outro e participando de atividades lúdicas. O espaço social é o
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disparador da cultura, pois é nele que a criança estabelece as suas relações e

amplia o repertório das brincadeiras conhecidas. 

(...) Hoje quando brincamos de roda Yuri e Sophia já compreenderam que ao dar as
mãos fazem a roda e através de balbucios, já tentam pronunciar “miau”, que cantamos
na  cantiga  “Atirei  o  pau  no  gato”.  Já  imitam  os  gestos,  rodando  e  sentando  e
permanecendo  de mãos  dadas por  pouco tempo.  (Registro  do caderno de campo
em16/06/14).

Ou seja, se no início, as crianças apenas batiam palmas, passaram a

dar as mãos para brincar, tentando organizar-se em roda e compreendendo

que necessitavam umas das outras para fazê-lo. 
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3 CONSTRUINDO RELAÇÕES CONSIGO MESMO E COM OS OUTROS

Passo  agora  a  descrever  como  os  espaços  eram  utilizados  pelas

crianças e como ocorriam os momentos de brincadeira e interações, refletindo

sobre as ações das crianças e das educadoras.

O  parquinho  da  creche  era  uma  das  áreas  mais  desejadas  pelas

crianças. É bem extenso e permite correr; o chão é feito de grama sintética;

possui 6 brinquedos diferentes: uma casinha rosa e branca feita de madeira,

que  possuía  pequenos  móveis  dentro,  porém  foi  desativada  por  ser

considerada perigosa, pois as crianças podiam prender as mãos. Uma casa

colorida com bolinhas de plástico. Uma casinha de plástico amarela, com o teto

vermelho e portas azuis, que abrem e fecham. Uma gangorra em formato de

dinossauro deitado, com três lugares, na cor laranja. Um carrossel de plástico

amarelo com um volante vermelho no meio e três lugares. Um circuito pequeno

amarelo, vermelho e azul, com várias entradas para as crianças um escorrega

e túnel colorido, em forma de “Maria fumaça”. 

Os brinquedos para os bebês passaram a ser apreciados mais, entre

abril e maio, quando as crianças já engatinhavam com mais mobilidade e se

apoiavam nos brinquedos para ficar em pé. 

Nesse  período,  ocorreu  na  creche  uma  atividade  coletiva  para

comemorar  o  Dia  do  Desafio  -  dia  em  que  ocorre  desafios  corporais,

brincadeiras diversificadas e encontro das turmas - primeiro, os berçários I e II

se reuniram, e depois, os níveis I e II (modalidade maternal, que em Itaguaí

tem essa nomenclatura). 

Foram propostas várias atividades com um tapete sensorial, amarelinha,

jogo da velha, obstáculos e brincadeira com bolas. Cada atividade era criada

por  uma turma.   Nesse dia,  só  estavam presentes três bebês,  pois  estava

bastante chuvoso. Observei então, a interação deles com o meio, pois era a

primeira vez que estavam relacionando-se diretamente com outra turma.

Hoje  os  alunos  Yuri,  Sophia  e  Yasmin  estiveram  presentes.  Foi  um  dia  muito
produtivo: Dia do Desafio. As crianças foram para o parquinho e lá fizemos uma “pista
de obstáculos” com dois colchões azuis e dois bambolês intercalando-se, e, no final,
havia um barbante que as crianças passariam por baixo. Primeiro levamos o Yuri que,
segurando nossas mãos, fez o solicitado. Passou pelos bambolês e colchões (em pé)
e,  no  final,  com  um  pouco  de  resistência  abaixou-se  para  passar  pelo  barbante,
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seguindo  uma  educadora.  Yasmin  apenas  engatinhava  e  a  deixamos  livre,  não
tentamos fazer a atividade, porém nos surpreendeu! Em cima dos colchões parecia
uma ginasta, esticando as pernas no ar, dobrando-as - movimentos que lembravam
ginástica  artística.  Pegava  o  bambolê  e  o  colocava  de  um  lado  para  o  outro,
levantando-o e fazendo várias acrobacias. Nesse mesmo dia, iniciou o seu andar. Yuri
também não perdeu tempo nos colchões; fazia movimentos como se fosse dar uma
cambalhota abaixando a cabeça até o chão e olhando por debaixo das pernas; corria
entre os colchões de um lado para o outro. Sophia chegou sonolenta, mas logo se
soltou. No carrossel, encontrou-se com um colega do berçário II tentando convidá-lo
para  brincar,  fazendo  movimentos  com  a  cabeça  e  balbuciando,  mas  o  menino
chorava  bastante  e  a  sua  professora  o  retirou  do  brinquedo.  Yuri  também  se
encontrou com uma colega da outra turma, na gangorra e os dois brincaram juntos por
alguns segundos. Yuri também brincou de jogar bola para outros colegas. (Registro do
caderno de campo em 28/05/14)

Fotografia 03 – Yasmin: Dia do desafio             04 – Yasmin: Dia do desafio

    
Acervo da autora                                                  Acervo da autora

Fotografia 05 – Yasmin: Dia do desafio               Fotografia 06 – Yasmin e Yuri

    
Acervo da autora                                                 Acervo da autora

Percebi,  a  partir  desse  dia,  que  não  podíamos  delimitar  muito  o

movimento dos bebês. Se talvez tivéssemos tentado fazer com que Yasmin

cumprisse com a atividade, teríamos castrado sua desenvoltura corporal e sua

comunicação com o próprio corpo, que a permitia fazer tais movimentos. E, se
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prendêssemos  Yuri,  àquela  atividade  apenas,  não  saberíamos  que  já  tem

iniciativa  com  os  movimentos  do  próprio  corpo,  indo  além  das  nossas

expectativas. Sobre a criança tirada do carrossel, cabe refletir: quem sabe, se

naquela  comunicação  por  balbucios,  Sophia  não  tentava  fazer  que  a

deixássemos mais à vontade para interagir?

Thiago (2000) ressalta a importância do exercício de “ver e ouvir, antes

de falar”.  O educador, antes de fazer interferências, necessita perceber o que

a criança tem a oferecer; precisa escutá-la, na sua comunicação pelo corpo

através de gestos, olhares, toques e balbucios. Compreender essa linguagem é

fundamental na prática com as crianças pequenas para que se possa entendê-

las em suas individualidades, em seus desejos, em seus contextos sociais e

culturais.

No parquinho, a casinha de material plástico também favorecia que os

bebês brincassem de esconde – esconde. Eles gostavam de abrir e fechar as

portas. Às vezes, a professora Josiane e eu dávamos a volta na casa, imitando

o lobo mau e dizendo: “Quem está aí?” “Eu posso entrar?” “Sabe quem está

aqui? É o lobo mau!”. As crianças já conheciam a brincadeira e fingiam estar

assustadas dentro da casa, gritando e dando gargalhadas. Em outras ocasiões,

elas mesmas interagiam lá dentro, levando as bolinhas da casa de bolinhas e

colocando-as no interior da casa, saindo e entrando ou escondendo-se do lado

de  fora,  aparecendo  na  porta  ou  nas  janelas  da  casa  repentinamente,

assustando quem estava dentro, imitando os sons do Lobo Mau “uauuuu” ou

dizendo “achei!”.

Fotografia 07 – Lobo Mau                                  Fotografia 08 – Lobo Mau

   
Acervo da autora                                                  Acervo da autora
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Fotografia 09 – Lobo mau

Acervo da autora

Sobre as brincadeiras de faz de conta ou simbólicas, Vygotsky (2009, p.

17) diz que:

[...] A brincadeira da criança não é uma simples recordação do que
vivenciou,  mas  uma  reelaboração  criativa  das  impressões
vivenciadas. É uma combinação dessas impressões e baseado nelas,
a construção de uma realidade nova que responde às aspirações e
aos anseios das crianças. Assim como na brincadeira, o ímpeto da
criança para criar é a imaginação em atividade.

Ainda que as crianças nos imitassem, eu percebia que na interação com

seus pares elas resignificavam as brincadeiras dentro da casinha, na forma de

olhar  o  outro;  de  “reclamar”,  quando  não  queriam brincar;de  convidar  para

participar das brincadeiras; de sorrir e de trocar de papéis na imitação do lobo.

Algumas vinham engatinhando pelo chão, devagarzinho, até entrar na casa.

3.1 Área externa

 Além do parquinho, tínhamos também a área externa. Era bem ampla,

porém cimentada, com grades verdes, que impediam as crianças de caírem,

pois  o  local  era  inclinado.   Em  algumas  áreas,  havia  árvores,  como  um

mamoeiro, e canteiros com flores e vasos de planta, além de pingos de ouro.

No  local  em que as  árvores  estavam,  havia  partes  cobertas  com grama e

outras não.  Levávamos as crianças para tomar banho de sol e também para

fazer algumas atividades. 

Em  uma  delas,  fizemos  pintura:  levamos  tintas,  pincéis,  aventais  e

papéis, todos dentro de uma caixa vermelha e durex, pois a ideia era colar as
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folhas  de  oficio  nas  paredes.  Enquanto  algumas  educadoras  vestiam  as

crianças com o avental, eu observava o que elas iam fazendo com a caixa.

“(...) fizemos atividades de pintura na área externa. Interessante que os bebês
foram ‘entrando’ na caixa e pegando os materiais que seriam dispostos para a
pintura. Colocavam os objetos na boca. Com o pincel, Yasmin o passava na
mão como se já conhecesse a sua função. Tentavam abrir as tintas. Rayssa
pegou o rolo de durex e o colocava na boca. Alicia estava mais preocupada
com os buraquinhos do chão colocando os seus dedinhos em todos eles. (...)
No momento da pintura, Yasmin colocava o pincel na tinta e pintava o papel, a
mão e  percebia  as  propriedades  do  material.  Yuri  nem precisou  do  nosso
auxílio,  sozinho,  pôs  o  pincel  na  tinta  e  pintou  o  papel.  Sophia  gostou  de
“segurar”  a  tinta  e  passar  na  mão.  Ana  Alice  demonstrou  estranhamento,
empurrando  a  tinta  e  o  pincel  (...)”.  (Registro  do  caderno  de  campo  em
16/06/14)                             

Notava-se que as educadoras preocupavam-se das crianças se sujarem,

pois elas davam uma pincelada e os materiais já eram retirados, para que não

sujassem  muito  suas  roupas  ou  partes  do  corpo.  Ainda  assim,  os  bebês

interagiam com o material, nas oportunidades que iam surgindo, entre a troca

de  crianças  (pois  as  crianças  pintavam  individualmente)  e  nos  materiais

“esquecidos” pelas educadoras, enquanto davam atenção à próxima criança

que pintaria.

Borba (2009, p. 78) afirma que “o trabalho só assumirá uma perspectiva

lúdica,  se  tiver  como  características  a  fruição,  a  escolha,  a  ausência  de

consequências, as descobertas, a possibilidade de decisão, solução e iniciativa

da  criança.”  Ainda  que  houvesse  um direcionamento  para  a  realização  da

atividade,  as  crianças  davam  sentido  aos  materiais  com  os  quais  tinham

contato.  Identifiquei  isso,  na  iniciativa  de colocarem a mão dentro  da  tinta,

quando as educadoras não viam; ao utilizarem o pincel nos movimentos de

pintura  ou transformando-os em outras  coisas,  conforme suas ações sobre

eles. Porém, poderíamos ter percebido mais a interação dos bebês com esses

objetos, se houvesse mais flexibilidade em deixá-los manipular os materiais

espontaneamente. Eu não podia tomar a decisão sozinha, pois necessitava da

autorização da outra professora e das auxiliares.

Outra  atividade  ocorrida  na  área  externa  foi  a  de  interação  com  a

vegetação  existente  na  creche.  Neste  dia  (29/05/14)  foram  apenas  quatro
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crianças: Sophia, Yasmin, Rayssa e Yuri. O chão estava um pouco úmido, pois

havia chovido e as folhas de pingo de ouro, molhadas. Passávamos sempre

por  aqueles espaços,  porém as crianças nunca haviam interagido com ele.

Quando as levamos e apresentamos as plantas, queriam tocar em todas, pegá-

las. A professora Josiane estendia as crianças até o mamoeiro para que elas

tocassem com as mãos. Só pudemos levar de dois em dois, porque apenas

Yuri andava com segurança (havia mais uma educadora na sala, mas por um

problema no joelho, não podia carregar as crianças). Sophia e Yasmin, que já

permaneciam de pé, e sem apoio, ficaram um tempo próximo aos pingos de

ouro, passavam as mãos nas plantas e as lambiam. Levamos o grupo também

até a babosa e as samambaias. A todo o momento, conversávamos sobre a

natureza,  cantávamos  músicas,  nomeávamos  os  elementos  naturais  e  nos

despedíamos  deles.  A  interação  com  a  natureza  era  íntima,  como  se  já

tivessem interagido antes com as plantas, quando passavam por ali. 

Fotografia 10 – Sophia e Yasmin                    Fotografia 11 – folhas no chão

 
Acervo da autora                                           Acervo da autora

Borba (2009) destaca, nesse sentido, a importância da escola em criar

espaços  para  que  as  crianças  ampliem  suas  experiências,  no  contato,  na

experimentação com diversas linguagens e formas de conhecer o mundo.

Quando  oferecemos  diferentes  conhecimentos,  potencializamos  suas

brincadeiras,  que  se  tornam  experiências  de  cultura,  enriquecendo  suas

diferentes formas de expressão e de ação sobre o ambiente natural e social ao

qual fazem parte.
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4 O ACERVO: DOS “BRINQUEDOS” INVENTADOS ÀS BRINCADEIRAS 
CONSTRUÍDAS

Neste  capitulo  descrevo  os  brinquedos  que  mais  interessavam  as

crianças  e  os  brinquedos  que  criamos.  Ao  final,  trato  das  modificações

percebidas na relação das demais educadoras com os bebês. 

O acervo de brinquedos da nossa sala era bem restrito: continha apenas

brinquedos de pano, legos, ursos de pelúcia, bonecas de borracha e bolas. Os

brinquedos eram mantidos numa caixa, por não haver espaço para arrumá-lo

em cantos temáticos. 

QUANTIDADE BRINQUEDOS

02 Bonecas-bebê de borracha, sem definição sexual e de etnia 

branca. 

01 Porquinho de borracha, cor de rosa, que possuía um apito, 

emitindo som do próprio do porco.

01 Jogo de legos coloridos, com 50 peças.

03 Chocalhos coloridos de plástico bem rígido, da marca Fischer

& Price.

02 Mordedores em formato de cavalo marinho, de cor amarela e 

com argolas coloridas.

01 Livro de plástico.

01 Brinquedo de empilhar, de pano, com uma base no meio para

as crianças enfiarem argolas também de pano coloridas e 

com desenho de elefante.

01 Quadrado vermelho de pano.

01 Boliche de pano com 5 pinos e duas bolas coloridas também 

de pano.

01 Rede de basquete de pano com bolas contendo guizos, 

coloridas e de pano.

02 Livros de pano um com o tema do fundo do mar e

outro, de animais, ambos de conteúdo informativo.



32

05 Brinquedos  de  pelúcia  pequenos:  um  gato  amarelo,  um

esquilo branco e marrom, um cachorro cinza, um urso rosa e

um coelho branco e rosa. 

03 Bolas: uma grande de plástico e verde, uma media de pano e

colorida e uma pequena, replica de bola de futebol.

01 Fantoche de pano chamado “Tico”.

04 Dedoches com a história “Chapeuzinho Vermelho” 

No período de adaptação,  quando os brinquedos eram oferecidos às

crianças, não era tão perceptível o que era de seu interesse ou não. Passado

esse  período,  quando  elas  começaram  a  explorar  melhor  os  espaços,  fui

percebendo que não escolhiam os brinquedos de pano e o livro de plástico.

Preferiam  as  bonecas  de  borracha,  pois  imitavam  nossos  gestos

estereotipados de balançar o “neném”, cantando cantigas de ninar (após certo

tempo, passamos apenas a cantar e as crianças já procuravam as bonecas

para balançar).  As bolas também se tornaram uma preferência. No início do

segundo  semestre,  no  mês  de  julho,  passaram  a  trazê-las  para  que

jogássemos com elas.

No  início  da  pesquisa,  os  chocalhos  eram  bastante  desejados,

principalmente um, bem colorido, duas bolas e uma alça. Em uma das bolas

era feita de material que fazia barulho, a outra rodava e, embaixo, havia uma

buzina, que as crianças gostavam de apertar. O porquinho rosa também era

bastante procurado pelo barulho que fazia e pela borracha macia que logo era

levada à boca.

O lego foi um brinquedo que adquirimos depois. Assim que chegou à

turma, foi uma novidade! Na verdade, como sua função não era conhecida, as

crianças batiam com as peças no chão, arrastavam de um lado para outro,

colocavam na boca, até conquistarem a possibilidade de montar. Era utilizado

também como um brinquedo simbólico, levado ao ouvido como se fosse um

telefone. 
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(...) Alicia fez algo bem diferente, pegou um lego e pôs no ouvido, indo para um

cantinho da sala, fez como se estivesse falando com alguém. (Registro do caderno de

campo em 15/08/14)

Neste dia,  observamos que era Alicia quem reinventava o brinquedo,
mas a brincadeira de falar ao telefone foi construída por nós, pois pegávamos o
celular ou até mesmo a mão e colocávamos no ouvido, brincando de falar com
elas. O primeiro a reproduzir essa brincadeira com o lego foi o Yuri,  mas já
havíamos observado outros bebês fazerem mesmo. 

Fotografia 11 – Yuri imitando o uso do telefone

Acervo da autora

Brougère (2008, p. 20) diz que “brincar não é uma dinâmica interna do

indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social, precisa, que

como  outros,  necessita  de  aprendizagem”.  A  partir  da  afirmação  do  autor,

percebe-se que a criança não aprende a brincar sozinha, mas a interação com

o outro é essencial na construção da aprendizagem desse brincar. 

Gostávamos de lançar propostas de objetos às crianças, que fugiam da

caixa  de  brinquedo  da  sala.  Fazíamos  isso  constantemente,  oferecendo

lençóis, caixas de papelão de diferentes tamanhos, até mesmo um telefone de

verdade  (sem  uso)  e  um  pandeiro  verídico,  pois  a  música  também  era

considerada importantíssima na prática com crianças tão pequenas.  

Com as caixas de papelão, primeiro contamos, em roda, a história “A

caixa maluca” de Mary França (em nosso acervo de livros, era a autora com
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mais títulos no acervo). Logo distribuímos as caixas de vários tamanhos e as

deixamos manipular livremente.  Yuri  e  João foram os primeiros a entrar na

caixa  e  João resistindo à  saída,  foi  empurrado por  Ana Alice  que riu.  Yuri

acabou rasgando a caixa e ficou segurando os lados, tentando fazer com que

continuasse fechada.  Sophia acabou desistindo da caixa.  Pegou uma bacia

que estava ao seu alcance, encheu de brinquedos e saiu pela sala arrastando

(nesse  mesmo  dia  a  brincadeira  de  Alicia  com  o  lego,  descrita  acima,  foi

observada).

Nas  atividades  que  passamos  a  proporcionar,  percebíamos  que  as

crianças inventavam suas próprias brincadeiras, consigo e com o grupo. Por

exemplo: João, a todo o momento, permaneceu na caixa e saiu apenas quando

foi  retirado  por  uma  educadora.  E  a  insistência  de  Yuri  para  que  sua

brincadeira com a caixa não acabasse era notória, por ter ficado segurando

suas partes rasgadas. Ana Alice, quando empurrou João, não foi à toa. Existia

uma interação entre eles. O empurrão para que a caixa caísse que parecia

uma agressão, era, na verdade, um convite para brincar. Íamos percebendo

essas  características  do  brincar  dos  bebês,  nos registros  que a  professora

Josiane e eu fazíamos, diariamente.

Nas  brincadeiras  construídas  com  as  educadoras,  pegávamos

travesseiros e colocávamos as crianças sentadas, balançando o travesseiro e

cantando a música “A canoa virou”. Essa brincadeira surgiu a partir de uma

criança.  Certa  vez,  a  avistamos sentada em um travesseiro;  começamos a

cantar a música citada acima e a Yasmin movimentou-se de um lado para o

outro, se balançando. 

Fotografia 12 – Yasmin balançando-se 
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Acervo da autora

Outra  brincadeira  construída  surgiu  de  um  saião  vermelho  de  cetim

emprestado por uma professora. Vesti a saia. As crianças começaram a brincar

de se esconder embaixo dela. Na verdade, a proposta era que segurassem a

ponta enquanto eu rodava (brincadeira aprendida nas aulas de “O brincar e sua

importância na Educação Infantil”) e cantava a cantiga de roda. No entanto, a

brincadeira de entrar e ficar embaixo foi inventada pelas crianças. Depois, foi

construída com eles, pois ainda rodei e cantei com alguns deles segurando as

pontas e, quando parava, os escondia novamente embaixo da saia.

Nesse período final da pesquisa, todos estavam mais envolvidos com as

crianças. As educadoras, que no inicio demonstravam certa desatenção em

relação  às  expressões  dos  bebês,  já  aceitavam,  naquele  momento,  as

propostas das crianças para brincarem; passaram a cantar músicas e dançar

junto. E, apesar da sala ter brinquedos próprios, todas nós desenvolvemos a

necessidade  de  oferecer  novas  brincadeiras,  como  também  de  observar  e

aproveitar seus movimentos para construir com elas outras possibilidades.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Pensar o contexto de inserção dos bebês na creche foi fundamental para

compreender como se deu a construção dessas instituições e as bases das

práticas realizadas hoje no Brasil. Apesar da marca assistencialista, a creche

foi conquistando espaço nas políticas públicas. O diálogo com os movimentos

sociais que contribuiu para que o Estado se responsabilizasse pela assistência

e chegasse ao ponto de garantir sua educação. 

Refletir  sobre  esse  processo  permitiu  pensar  sobre  as  mudanças

necessárias para a criação de uma a prática diária mais significativa com as

crianças pequenas.

A pesquisa teve início no mês de fevereiro e se estendeu até o mês de

julho de dois  mil  e catorze,  período que corresponde ao primeiro semestre

letivo.  A  forma detalhada  e  dividida  em capítulos  foi  escolhida  para  tornar

evidentes os movimentos que eram feitos com os bebês, como eram vistos nos

primeiros  meses  e,  para  chamar  a  atenção,  de  como  nosso  olhar  foi  se

modificando conforme o uso dos instrumentos  metodológicos propostos por

Madalena Freire (2008) iam sendo efetivamente postos em prática. A rotina da

sala de aula foi transformada em uma prática pensada e que reflete as ações

realizadas com as crianças.

A partir de observação e estudo teórico, foi possível notar que os bebês

não eram passivos e interagiam todo tempo com seus pares e com os adultos,

construindo significados sobre os objetos e com quem tinham contato. 

O educador necessita, na verdade, fugir do conhecimento que restringe

os bebês a seres pré-determinados por uma etapa rígida de desenvolvimento,

e observar que ele já carrega consigo uma experiência constituída de relações

vividas  fora  do  espaço  da  creche  e  que  se  reflete  em  suas  brincadeiras

realizadas no cotidiano da instituição.

O Curso Normal Superior do Pró Saber contribuiu enormemente para

que o processo de observação e reflexão ocorresse. Durante as aulas, sempre

colocávamos as nossas práticas em discussão, trocando ideias e refletindo, a

partir de teóricos, sobre as possibilidades de tornar o dia a dia mais significativo

para e com as crianças pequenas. 
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Partindo do que foi apreendido no Pró Saber, resolvi construir com os

bebês um espaço diferente, dentro do que me era possível, e de acordo com o

material  disponível.  Oferecer  diferentes  possibilidades  de  brincar  é,  muitas

vezes, partir do que se observa neles. 

Nesse  percurso,  percebi  que  a  atitude  das  educadoras,  que,  no

início,correspondia a manter o cuidado com a higiene e agir para que ninguém

se machucasse, foi aos poucos, se modificando. 

À medida que as brincadeiras eram propostas pela educadora Josiane

por mim, as outras educadoras iam se tornando mais próximas das crianças,

participando  até  dos  registros  e  atentando-se  para  os  movimentos  e  nos

chamando  para  mostrar  o  que  os  bebês  estavam  fazendo.  Ao  final  da

pesquisa, notei que, na verdade, todas nós estivemos envolvidas ativamente

no processo de ensino e aprendizagem.

Os instrumentos apreendidos e exercitados ao longo do curso e durante

a pesquisa realizada para a elaboração da monografia foram essenciais para a

construção  de  minha  autoria  e  autonomia  como  educadora.  Com  eles  foi

possível compreender, observar, rever, refletir sobre a minha prática com os

meus  educandos,  devolvendo-lhes  o  protagonismo  infantil  e  recuperando  o

meu protagonismo como professora. Apesar de concepções diferentes dentro

da  equipe  de  trabalho,  aprendi  também  a  ouvir,  pois  quando  somos

autoritários, queremos ser  detentores do saber.  Na concepção democrática,

aprendi  a  aprender  em  grupo  e  a  reconhecer  que  todos  nós  temos

contribuições a dar.



38

REFERÊNCIAS

AGUIAR, B. C. L. de. A instituição creche: apontamentos sobre sua história e papel. Nuances: 
estudos sobre Educação, v. 7, n. 7, 2009. Disponível em:  
<http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/viewArticle/133>. Acesso em 11 nov. 
2014. 

BORBA, A. M. A brincadeira como experiência de cultura. In: CORSINO, P. (org.) Educação 
Infantil: cotidiano e políticas. Campinas, SP: Autores e Associados, 2009.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 
Senado, 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 11 nov. 2014. 

BROUGÉRE, G. A criança e a cultura lúdica. In: KISHIMOTO, T. M. (org.). O brincar e suas 
teorias. São Paulo: Ed. Pioneira, 2008.

FREIRE, M. Educador: educa a dor. São Paulo: Paz e Terra, 2008.

GUIMARÃES, D. Educação infantil: espaços e experiências. In: CORSINO, P. (org.) Educação 
Infantil: cotidiano e políticas. Campinas, SP: Autores e Associados, 2009.

_______. Relações entre bebês e adultos na creche: o cuidado como ética. São Paulo: 
Cortez, 2011.

KOSSOY, B. Fotografia e história. São Paulo, SP: Ateliê Editorial, 2001.

LIMA DA COSTA, L.et al. A Lei do Ventre Livre e os caminhos da liberdade em Pernambuco, 
1871-1888. 2007.  <Disponível em: http://repositorio.ufpe.br/jspui/handle/123456789/7431>. 
Acesso em 11 nov. 2014. 

MARCÍLIO, M. L.; VENANCIO, R. P. Crianças abandonadas e primitivas formas de sua 
proteção: séculos XVIII e XIX: Brasil 1990. Disponível em: 
<http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/1990/T90V01A13.pdf >. Acesso em 11 
nov. 2014. 

RIBEIRO, P. R. M. História da saúde mental infantil: a criança brasileira da Colônia à República
Velha. Psicologia em estudo, v. 11, n. 1, p. 29-38, 2006. Disponível em: 
<http://scholar.google.com.br/scholar?
q=historia+da+saude+mental+paulo+rennes&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5>. Acesso em 11
nov. 2014. 

THIAGO, L. P. S. Espaço que dê espaço. In: OSTETTO, L. E. (org.) Encontros e 
encantamentos na Educação Infantil: partilhando experiências de estágios. Campinas, SP: 
Papirus, 2000.

VENANCIO, G. M. Lugar de mulher é... na fábrica; Estado e trabalho feminino no Brasil (1910-
1934). História Questões & Debates, v. 34, 2001. DISPONIVEL 
EM:http://scholar.google.com.br/scholar?q=mulher+nas+fabricas+&btnG=&hl=pt-
BR&as_sdt=2005&sciodt=0%2C5&cites=1261083218030457838&scipsc>. Acesso em 11 nov. 
2014. 

VIGOTSKI, L. S. Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico: livro para professores.
São Paulo: Ática, 2009.

http://scholar.google.com.br/scholar?q=mulher+nas+fabricas+&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=2005&sciodt=0%2C5&cites=1261083218030457838&scipsc
http://scholar.google.com.br/scholar?q=mulher+nas+fabricas+&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=2005&sciodt=0%2C5&cites=1261083218030457838&scipsc
http://scholar.google.com.br/scholar?q=historia+da+saude+mental+paulo+rennes&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5
http://scholar.google.com.br/scholar?q=historia+da+saude+mental+paulo+rennes&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5
http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/1990/T90V01A13.pdf
http://repositorio.ufpe.br/jspui/handle/123456789/7431
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm
http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/viewArticle/133

