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Receita de Olhar 

 

Nas primeiras horas da manhã, 

desamarre o olhar. 

Deixe que ele se derrame 

sobre todas as coisas belas. 

O mundo é sempre novo, 

e a Terra dança e acorda 

em acordes do sol. 

Faça seu olhar imensa caravela. 

 

(MURRAY, 1997) 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho apoia-se em um referencial sociointeracionista e dialoga com autores que 

norteiam a discussão sobre os recursos sociocomunicativos das crianças para significar 

experiências, compartilhar e transformar conhecimentos. O ambiente pedagógico do berçário 

na creche é aqui entendido como um contexto de construções sociais e um rico meio de a 

criança se desenvolver através de suas vivências, explorações, oportunidades de interações, no 

uso ativo de recursos que ela emprega para se comunicar, agir e significar (CAMPOS-DE-

CARVALHO e colaboradoras, 2004; ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM, SILVA, 

CARVALHO, 2004; WALLON, 1986; ZABALZA, 1987). Procura-se examinar a interação 

de criança–criança e criança–adultos profissionais nas práticas cotidianas do berçário e suas 

implicações na organização do ambiente pedagógico favorável às aquisições socioafetivas e 

cognitivas da criança. Participaram da pesquisa duas professoras, seis Auxiliares de 

Desenvolvimento Infantil (ADIs) e 31 crianças de dois Centros Municipais de Educação 

Infantil (CMEIs) da cidade do Recife, de ambos os sexos, com idades entre oito meses e um 

ano e sete meses, pertencentes ao agrupamento etário denominado de berçário. As crianças 

foram observadas nas suas próprias salas de convivência, com a presença de professoras e 

Auxiliares de Desenvolvimento Infantil. As observações foram videogravadas e ocorreram em 

quatro momentos da jornada diária da creche, a saber: a) momentos de ações dirigidas às 

crianças pelo adulto; b) ocasiões de atividades de livre escolha pela criança; c) durante 

almoço; e d) no horário do repouso, após o almoço. Foram realizadas 38 sessões de filmagem, 

perfazendo um total de 19 horas de observação, realizadas durante um período de três meses. 

Os dados foram tratados por meio da análise microgenética, em que cada sessão foi 

observada atentamente a fim de serem recortados episódios interacionais orientados por dois 

conjuntos de indicações: a) engajamento social entre coetâneos; e b) engajamento de crianças 

com adultos profissionais nas práticas cotidianas do berçário. O comportamento interativo da 

criança revela uma busca por várias experiências que lhe permitem fazer descobertas, tecer 

relações quando manipula objetos que o adulto lhe disponibiliza, quando explora o mobiliário 

da sala e escolhe áreas para a realização de suas atividades, etc. De acordo com seus 

interesses, as crianças entram em contato com um campo de oportunidades de construção 

conjunta, elaborando, dessa forma, um modo particular de agir nas distintas situações sociais 

que experimentam durante a jornada diária na creche. As capacidades reveladas pela criança 

pequena para o engajamento social nos dão indícios de que seu desenvolvimento é um 

processo ativo em função das relações sociais e afetivas nas quais está envolvida. Diante da 



 

versatilidade social da criança, a organização do ambiente pedagógico propulsor das 

aquisições socioafetivas e cognitivas infantis deve pautar-se no respeito aos diferentes 

tempos, ritmos, necessidades e motivações da criança. O trabalho pedagógico deve planejar a 

organização de situações educativas socialmente relevantes e pessoalmente significativas, que 

ampliem possibilidades expressivas da criança e oportunizem brincadeiras entre pares, 

exercício da autonomia, construção de conhecimentos e partilha de significados, 

circunscrevendo, portanto, um espaço social de experiências favoráveis à formação de 

vínculos e co-construções. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Interação social no berçário. Educação Infantil. Organização do 

ambiente pedagógico. Desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança. 



 

ABSTRACT 

 

This work relies on a social-interactionist reference and dialogues with authors who guide the 

discussion on social-communicative resources of the children to signify experience, share, and 

transform knowledge. The pedagogical environment in a Day Care nursery is here understood 

as a context of social constructions and a rich environment for a child to develop through their 

experiences, explorations, and interactional opportunities in the active use of resources they 

use to communicate, act and mean. (CAMPOS-DE-CARVALHO e colaboradoras, 2004; 

ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM, SILVA, CARVALHO, 2004; WALLON, 1986; 

ZABALZA, 1987). The interaction of child–child and child–professional adults is examined 

in the daily paractices of the nursery and its implications in the organization of the 

pedagogical environment favorable to the social-affective and cognitive acquisitions of a 

child. The survey involved two teachers, six Child Development Assistants (CDAs) and 31 

children from two Municipal Child Education Centers (MCECs) in Recife, of both genders, 

aging between eight months to one year and seven months, belonging to the age grouping 

called the nursery. The children were observed in their own living rooms, with the presence of 

teachers and Child Development Assistants. The observations were video recorded and 

occurred at four moments of the daily workday of the Day Care center, namely: a) moments 

of actions directed to children by adults; b) occasions of free choice activities by the children; 

c) during lunch, and d) at the time of rest after lunch. There were 38 sessions of shooting, a 

total of 19 hours of observation, made over a period of three months. The data were processed 

through micro genetic analysis in which each session was closely watched in order to cut 

interactional episodes directed by two sets of directions: a) social engagement among peers; 

and b) engagement of children with adult professionals in the daily paractices of the nursery. 

The interactive behavior of children reveals a search for various experiences that allow them 

to make discoveries; to make relationships when manipulating objects given by the adult and 

when exploring the furniture of the room; and to choose areas to carry out their activities; etc. 

According to their interests, children come in contact with a field of opportunities for joint 

construction, elaborating thus a particular way of acting in different social situations they 

experience during their daily Day Care stay. The capabilities revealed by the small child for 

social engagement give us evidence that their development is an active process depending on 

the social and affective relationships in which they are involved. Given the child's social 

versatility, the organization of the pedagogical environmental driver of the child‟s social-

affective and cognitive acquisitions should be based on the respect for different times, 



 

rhythms, needs and motivations of the child. The pedagogical work should plan the 

organization of educational situations socially relevant and personally meaningful to expand 

expressive possibilities of the child and offer games among peers, exercise of autonomy, 

knowledge construction and sharing of meanings, circumscribing, therefore, a social space of 

favorable experience to the formation of linkages and co-constructions. 

 

KEYWORDS: Social interaction in nursery. Early childhood Education. Organization of the 

pedagogical environment. Affective and cognitive development of a child. 



 

RÉSUMÉ 

 

Ce travail s‟appuie sur une référence théorique socio-interactionniste et dialogue avec des 

auteurs qui supportent le débat sur les moyens de communication social utilisés par les 

enfants pour donner des signification à leurs expériences, les partager avec autrui et 

transformer les connaissances. L‟environnement pédagogique de l‟espace pour les bébés à la 

crèche est ici conçu comme un contexte de constructions sociales et un riche moyen par lequel 

l‟enfant peut se développer à travers ses expériences, explorations et opportunités 

d‟interactions, dans l‟usage actif des moyens qu‟elle emploie pour se communiquer, agir et 

signifier (CAMPOS-DE-CARVALHO e colaboradoras, 2004; ROSSETTI-FERREIRA, 

AMORIM, SILVA, CARVALHO, 2004; WALLON, 1986; ZABALZA, 1987). On cherche à 

examiner l‟interaction enfant–enfant et enfant–adultes professionnels dans les pratiques 

quotidiennes à la crèche et ses implications pour l‟organisation d‟un cadre pédagogique 

favorable aux acquisitions socio-affectives et cognitives de l‟enfant. Cette recherche a été 

réalisée avec la participation de deux professeurs, six auxiliaires de Développement Enfantin 

(ADIs) et 31 enfants de deux écoles maternelles municipales (Centros Municipais de 

Educação Infantil - CMEIs) de Recife, des deux sexes, âgés de huit à dix-sept mois, ce qui 

représente l‟âge du groupe appelé „bébé‟. Les enfants ont été observés dans leurs salles de 

convivialité en présence des professeurs et auxiliaires. Les observations ont été enregistrées 

sur vidéo et ont été prises  en quatre moments de la journée quotidienne de la crèche: a) des 

moments d‟activités dirigées par l‟adulte; b) des moments d‟activités de libre choix de 

l‟enfant; c) pendant le déjeuner; et d) au moment du repos, après le déjeuner. 38 sessions 

d‟enregistrement ont été réalisées dans un total de 19 heures d‟observation au cours de trois 

mois. Les donnés ont été traités par une analyse microgénétique où chaque session a été 

observée attentivement afin de prendre des épisodes d‟interactions orientés para deux 

indications: a) l‟engagement social entre les pairs; et b) l‟engagement des enfants avec les 

adultes professionnels dans les pratiques quotidiennes de la crèche. Le comportement 

interactif de l‟enfant nous montre qu‟elle cherche plusieurs expériences lui permettant de faire 

des découvertes, nouer des relations au moment où elle manipule des objets offerts par 

l‟adulte, explore les meubles de la salle, choisit les espaces pour la réalisation de ses activités 

etc. Selon leurs intérêts, les enfants prennent contact avec une gamme d‟opportunités de 

constructions conjointes, ce que leur permet, donc, d‟élaborer une façon particulière d‟agir 

dans les différentes situations sociales qu‟elles éprouvent pendant la journée quotidienne à la 

crèche. Les capacités montrées par l‟enfant petit pour l‟engagement social nous donne des 



 

indices de que son développement est un processus actif lié aux relations socio-affectives dans 

lesquelles il est engagé. Devant cette versatilité social de l‟enfant, l‟organisation de 

l‟environnement pédagogique dirigé pour les acquisitions socio-affectives et cognitives de 

l‟enfant doit être basée sur le respect aux différents temps, rythmes, besoins et motivations de 

l‟enfant. Le travail pédagogique doit planifier l‟organisation de situations éducatives 

socialement importantes et personnellement significatives, qui amplifient les possibilité 

expressives de l‟enfant et qui donnent l‟opportunité aux jeux entre pairs, à l‟exercice de la 

citoyenneté, à la construction des connaissances et au partage de significations, ce qui 

entoure, donc, un espace social d‟expériences favorables à la formation de liens et co-

constructions. 

 

MOTS-CLÉS: Interaction sociale à la crèche. Éducation Enfantine. Organisation de 

l‟environement pédagogique. Développement affectif et cognitif de l‟enfant. 
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1.1 A CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

 

Por uma ideia de criança rica, 

na encruzilhada do possível, 

que está no presente 

e que transforma o presente em futuro. 

 

Por uma ideia de criança ativa, 

guiada, na experiência, 

por uma extraordinária espécie de curiosidade 

que se veste de desejo e de parazer. 

 

Por uma ideia de criança forte, 

que rejeita que sua identidade seja  

confundida com a do adulto, mas que a oferece 

a ele nas brincadeiras de cooperação. 

 

Por uma ideia de criança sociável, 

capaz de se encontrar e se confrontar 

para construir novos pontos de vista e conhecimentos. 

 

Por uma ideia de criança competente, 

artesã da própria experiência 

e do próprio saber. 

 

Por uma ideia de criança curiosa, 

que aprende a conhecer e a entender 

(...) porque nunca deixa 

de se abrir ao senso do espanto e da maravilha. 

 

 (FORTUNATI, 2009) 
 

A ideia de criança protagonista de ações, competente socialmente, dona de uma 

curiosidade investigativa original que lhe permite aproveitar todas as situações interativas e 

exploratórias das quais participa para se desenvolver, descortina elementos desta tese, que tem 

como ponto central a observação da criança em interação social no berçário e suas interfaces 

com a configuração do ambiente pedagógico da creche
1
 que busca, entre outros objetivos, 

apoiar e promover aquisições socioafetivas e cognitivas infantis. O estudo orienta-se pela 

                                                             

1
 No âmbito institucional, a Educação Infantil, como é chamada a primeira etapa da Educação Básica, 

está organizada em dois ciclos: creches, para o atendimento de crianças de zero a três anos, e pré-

escolas, para as de quatro e cinco anos. Como as crianças integrantes do estudo possuem idades entre 

08 e 19 meses, na maioria das vezes, chamaremos de creche o ambiente pedagógico da sala que elas 

frequentam, tomando como referência a denominação atribuída ao primeiro ciclo da Educação Infantil. 
Ressaltamos que as duas instituições pesquisadas atendem crianças de zero até cinco anos e são 

denominadas de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). 
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concepção de criança advinda da Sociologia da Infância, que toma por pressuposto a criança 

como um ator social situado no tempo e no espaço e reconhece o seu processo de participação 

como possibilidade de atuação social (SARMENTO, 2008). Concebe a criança enquanto 

produtora de cultura, que analisa e (re)cria elementos vividos e pessoalmente significativos, 

principalmente em brincadeiras com seus pares de idade, por meio de representações e 

releituras desse ambiente sociocultural na qual vai se inserindo ativamente (CORSARO, 

2005). 

Também se apoia em estudos da Psicologia (ANJOS, 2005; ANJOS, AMORIM, 

FRANCHI e VASCONCELOS; ROSSETTI-FERREIRA, 2004, por exemplo) que 

demonstram que a criança é altamente motivada para interagir com outro(a)s, desde bebê, 

desvelando sua capacidade de apreender e compartilhar significados antes mesmo da 

linguagem oral ter se consolidado. 

Esta tese foi pensada tendo como direção esse modo de olhar a criança pela ótica de 

suas potencialidades sociocomunicativas. Desde a escolha dos autores que balizam este 

trabalho, perpassando pela postura de pesquisadora diante da coleta de dados nas ocasiões de 

filmagens das crianças, pela forma de definir a trajetória de análise e apresentação dos 

resultados do estudo, procuramos inserir a criança numa posição de protagonista social. 

Tendo como principais interlocutores, neste projeto, os estudos sobre a criança com 

base na perspectiva de constituição de um contexto favorável ao desenvolvimento infantil 

(CAMPOS-DE-CARVALHO e colaboradoras, 2004; FORTUNATI, 2009; GUIMARÃES, 

2009; ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM, SILVA, CARVALHO, 2004; WALLON, 1986; 

1971; ZABALZA, 1987), a presente investigação procura captar o ponto de vista da criança, 

ouvi-la em seus interesses, explorando suas possibilidades expressivas não-verbais, tomando 

como pressupostos as ideias de que ela tem o que dizer, ou seja, possui recursos 

sociocomunicativos para demonstrar suas intenções, interesses e necessidades, partilhando 

significados através dos meios funcionais de que dispõe, mesmo na ausência da fala 

articulada. Nosso argumento se interconecta com as idEias de Kramer (2003, p. 81) quando 

explica que “precisamos aprender com as crianças, olhar seus gestos, ouvir suas falas, 

compreender suas interações, ver suas produções”. 

Nesse sentido, pensar a participação da criança na organização deste estudo implicou 

tanto no reconhecimento de suas capacidades quanto instigou a busca de procedimentos 

metodológicos que pudessem capturar as sutilezas e características de sua competência social, 

reveladas em seu comportamento interativo com parceiros de idade e adultos profissionais nas 

práticas cotidianas da creche. 
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Vale ressaltar que nossa busca por conhecer a criança do berçário pelo viés de seu 

comportamento interativo e singularidades sociocomunicativas na ausência da linguagem oral 

foi se delineando desde o Mestrado. 

A pesquisa do Mestrado explorou as emoções, o movimento, a imitação e as ações 

cooperativas coordenadas como sistemas comunicativos viabilizadores de comportamentos 

sociocomunicativos da criança, investigados no intuito de compreender os processos que 

conduzem à representação e à linguagem. Foram analisados 12 episódios de interação social 

criança–criança, considerando o modo como os pares constroem e compartilham significados 

nos entremeios das experiências na creche. 

 Ao percorrer as interações da criança com seus parceiros, verificamos uma busca ativa 

de oportunidades de experimentação, de exploração do ambiente, da orientação social e 

interpretação de ações advindas do outro, revelando indicadores de que ela é uma 

interlocutora dinâmica por meio de sorrisos, olhares, vocalizações, posturas corporais e 

estratégias imitativas que contagiam socialmente o outro e têm efeito em suas (re)ações. 

O conhecimento sobre a criança advindo do estudo do Mestrado trouxe para a presente 

investigação um olhar dirigido para a vertente educacional com a pergunta: qual o papel do 

comportamento interativo da criança com parceiros de idade e adultos profissionais na 

configuração do ambiente pedagógico do berçário? 

Num outro caminho argumentativo, tomando posicionamento no debate nacional 

acerca do trabalho educativo com crianças em instituições coletivas, pontuamos que o atual 

momento histórico que legitima a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, 

tendo como finalidade “o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social” (BRASIL, 2009, p. 3), sinaliza para a 

adoção de metodologias dinâmicas, envolventes, interativas e contextualizadas nas 

especificidades do desenvolvimento infantil, pautadas em ações educacionais que reconheçam 

a infância como um tempo em si e que garantam a indissociabilidade entre cuidar da criança e 

educá-la. 

 Cabe lembrar que, apesar dos avanços localizados na esfera legislativa no tocante à 

ampliação do acesso e ao reconhecimento da natureza educativa da Educação Infantil, as 

políticas públicas vigentes, capazes de garantir o acesso, a permanência e a qualidade na 

Educação Infantil ainda são muito incipientes e carecem de ações mais arrojadas na 

perspectiva da garantia do direito da criança à Educação Infantil com a qualidade social que 

as crianças conquistaram. 
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Visando a ultrapassar esses limites, a perspectiva deste estudo orienta-se pela busca da 

qualidade desejada nas ações e espaços educacionais que atendem crianças em seu primeiro 

ano e meio de vida. Nos rumos de efetivação dessa tarefa, a discussão pretende realçar 

elementos que favoreçam a configuração do ambiente pedagógico propulsor das aquisições 

socioafetivas e cognitivas da criança no berçário da creche. 

Nessa perspectiva, o cotidiano da Educação Infantil acolhe as várias dimensões do 

cuidar/educar, tendo os princípios éticos, políticos e estéticos, conforme citado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), como bases para a 

construção de sujeitos históricos que exploram o mundo, reinventam o cotidiano, produzem 

conhecimentos por meio das interações e vínculos que estabelecem. Acolhe também as 

dimensões do brincar, sentir, expressar-se, relacionar-se, organizar-se, cuidar-se, entrelaçando 

afetos e partilhando significados da cultura vivida. 

Dentro dessa configuração em que se apresentam os programas destinados à Educação 

Infantil em instituições coletivas, a criança passa a ser reconhecida em todas as suas 

potencialidades (físicas, emocionais, afetivas e sociais), inserida no centro do planejamento 

pedagógico e vista como um ser capaz de interagir com o outro, com o tempo, com o mundo 

ao seu redor, participando de seu processo educativo e de seu desenvolvimento com os 

conhecimentos e recursos de que dispõe, desde bebê. 

 Diante da versatilidade da criança em sua busca ativa de informações e co-

construções, a Educação Infantil precisa enveredar por caminhos que conduzam à 

consolidação social e política que a educação da criança de até cinco anos conquistou.  

Nesse contexto, são reconhecidos a identidade e o papel dos adultos profissionais da 

Educação Infantil na gestão de ações que respeitem e impulsionem as especificidades do 

desenvolvimento da criança em cada faixa etária que compõe os diferentes agrupamentos 

infantis, exigindo objetivos e programações de atividades diferenciadas e promotoras das 

aquisições da criança. 

Nessa trilha de proposições, pautando-se numa forma de pensar a organização do 

ambiente pedagógico do berçário da creche, pretendemos contribuir com estudos sobre 

Educação Infantil, impulsionando reflexões sobre a construção de uma compreensão que 

amplie as possibilidades de se ouvir, ver e perceber as crianças na interação e no convívio 

com os seus parceiros de idade e com os adultos profissionais no interior das práticas 

cotidianas, na busca de transformar o contexto educativo num espaço de reconhecimento das 

manifestações infantis, na intenção de fortalecer uma identidade para a educação da criança 



21 

 

em seus primeiros anos de vida em sintonia com seus interesses, necessidades, motivações e 

especificidades de seu desenvolvimento socioafetivo e cognitivo. 

Apesar de compreender que a organização do ambiente pedagógico da creche é 

pensada direta ou indiretamente pelos adultos, o que instigou a presente pesquisa foi a 

possibilidade de pensar no reverso dessa ideia: examinar e discutir o protagonismo social das 

crianças nesse cotidiano para além do que é proposto pelos profissionais, abrindo 

possibilidades de construção de práticas educativas em parceria com as competências 

sociocomunicativas que o comportamento interativo da criança pode revelar. Esse modo de 

enxergar a competência das crianças pequeninas é reconhecido e fundamentado pela 

concepção de construir uma Pedagogia para Infância
2
 (ROCHA, 1999) que respeite as 

manifestações da criança, seu lugar ativo na interação com o outro e com os eventos sociais 

de seu tempo. 

 

1.2 OUVINDO A CRIANÇA E ENXERGANDO A SUA ATUAÇÃO SOCIAL 

 

Durante vários séculos, a criança teve a sua presença social apagada por concepções que 

a colocavam numa posição de incompetência, subordinação e preparação para a vida adulta 

(cf., por exemplo, CAMAIONI, 1980; CARVALHO e BERALDO, 1989). Ao longo da 

história, a criança não é vista em termos das relações sociais que estabelece.  

Dessa forma, predominavam as discussões acerca da infância e da criança diante de uma 

perspectiva adultocentrada, negando à criança falar sobre si mesma, suas expectativas, seus 

desejos, interesses e formas de ver o mundo ou ofuscando o reconhecimento de suas 

possibilidades. O próprio significado etimológico da palavra infante (aquele que não fala) 

circunscreve significados construídos historicamente que silenciam suas ideias (CRUZ, 

2008). O que sabemos sobre a criança, na maioria das pesquisas, é o que nos foi contado pelos 

adultos e não pela própria criança (CAMPOS, 2008; ROCHA, 2008). 

Atualmente, entretanto, vários estudos apontam para uma direção que permite a inversão 

do olhar que, ao enxergar a criança como co-construtora ativa e competente, dá-lhe vez e voz 

no cenário sócio-histórico.  

Nessa trilha de proposições, as emergentes descobertas sobre como a criança aprende e 

se desenvolve vem fomentando na pesquisa o desejo de conhecer suas inúmeras 

                                                             

2 Termo utilizado por educadores italianos que buscam construir uma educação da infância cuja base 

teórica está fundamentada em concepções que reconhecem a criança dotada de singularidades e 

contemplada na sua diversidade cultural (BRASIL, 2009). 
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peculiaridades, dando-lhe visibilidade pela ótica de sua posição protagonista de enredos 

construídos com os eventos de seu tempo (COHN, 2005; CORSARO, 2005) e lhe conferindo 

um status de participante criativo na construção de seu espaço social (KUHLMANN Jr., 

2007). 

Na busca de uma ruptura com a lógica adultocêntrica, estudiosos defendem a 

perspectiva de investigações que pensem nas crianças, nos seus contextos, nos modos como 

negociam e interagem em grupos, ou seja, o que se passa entre elas, procurando os 

significados que constroem (DELGADO MÜLLER, 2005) por meio da escuta de suas 

diversificadas formas de expressão (EDWARDS; GANDINI e FORMAN, 1999). Nas 

palavras de Cruz (2008, p. 13): “buscar formas de ouvir as crianças, explorando as suas 

múltiplas linguagens, tem como pressupostos a crença de que elas têm o que dizer e o desejo 

de conhecer o ponto de vista delas”. Corroboram com essa perspectiva as ideias de Sarmento 

e Gouveia (2008), ao defender que a infância precisa ser estudada considerando-se a “voz” 

das crianças, o que permitirá descortinar outra realidade social e cultural, emergente das 

interpretações infantis. 

Congruentes com essa perspectiva e reconhecendo os bebês como seres sociais, 

capazes de interação desde o nascimento, considera-se que seus processos relacionais se dão 

de forma ativa, histórica e cultural. Portanto, neste trabalho, nos reportaremos às 

contribuições da Psicologia, que reconhece as competências sociocomunicativas da criança e 

estuda seus processos comunicativos não-verbais.  

Diferentemente de ser incompleto e em processo de treinamento para a vida adulta, a 

criança possui inclinação para investir no seu próprio desenvolvimento (CARVALHO e 

PEDROSA, 2002; RIBEIRO e colaboradores, 2004), sendo capaz de participar de relações 

sociais e interativas com os recursos de que dispõe, desde bebê (WALLON, 1971). 

Nessa linha de argumentação, os trabalhos de Amorim, Vasconcelos, 2003; Carvalho, 

Império-Hamburger, Pedrosa, 1998; Rossetti-Ferreira, Anjos, Pedrosa, 1989, por exemplo, 

demonstram a orientação social e a interlocução ativa da criança bem pequena traduzidas em 

sua busca de ajustar-se aos comportamentos do parceiro, principalmente para compartilhar 

uma brincadeira. 

Eckerman e Perterman (2001), por sua vez, comentam que, para a criança se ajustar ao 

comportamento do outro, um tipo de jogo interativo pode ser efetivado: as brincadeiras 

cooperativas coordenadas que parecem instigar uma dinâmica de relacionamento entre pares 

em decorrência de suas características de influência social mútua e ação partilhada sobre um 

tema comum. Nesse caso, a capacidade de envolvimento num tema mútuo implicaria em 
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ajustes de parceiros para que eles possam brincar juntos, viabilizando, dessa forma, a 

constituição de um contexto intersubjetivo de intenções e de ações dirigidas ao outro, que, em 

decorrência, inicia e mantém o desenrolar da brincadeira. As autoras explicam que a atenção 

conjunta sobre um tema comum decorreria de ações imitativas propagadoras do enredo da 

brincadeira e como modo de compartilhamento de significados entre as crianças que ainda 

não possuem linguagem oral consolidada. 

O estudo longitudinal de Eckermam e Didow (1996), realizado com díades não-

familiares de 16 a 32 meses, amplia a discussão referente à imitação e sua relação com o 

desenvolvimento da linguagem no contexto das brincadeiras coordenadas. Em suas 

investigações, as autoras observaram um aumento na frequência de uso de vários tipos de 

meios verbais de comunicação após os parceiros terem mostrado preparação para imitar cada 

ação não-verbal dos outros quando estavam engajados em jogos coordenados. Em relação às 

características das falas presentes nas ações coordenadas destacam-se aquelas provocadoras 

de regulação da atividade do parceiro, tais como protestos verbais, reivindicações pela posse 

de brinquedos ou a indicação da própria atividade ao coetâneo, desdobrando-se em falas 

conectadas que asseguram a continuidade da ação não-verbal. 

  A hipótese que permeia os achados do estudo sugere que a sustentação da ação 

coordenada por meio de ações imitativas não-verbais propicia às crianças a compreensão do 

que estão fazendo juntas e essa compreensão facilita o uso da expressão verbal na 

interlocução, a compreensão da expressão verbal do par e o uso de suas habilidades para 

responder apropriadamente essas expressões no que se refere à brincadeira realizada. 

Carvalho e Pedrosa (2003, p. 321) sustentam o nosso argumento quando explicam que 

“a imitação é interpretada como um meio para o estabelecimento de contato social, 

permitindo um acordo entre as crianças que ainda não podem obtê-lo por meios verbais”. 

Essas ideias se coadunam com os estudos de Nadel e Baudonnière (1981), que indicam as 

estratégias imitativas como recursos de comunicação e transmissão de significados entre 

crianças do terceiro ano de vida, em situações de brincadeira. 

Dessa forma, as imitações funcionam como veículos que transmitem os significados 

entre os pares na brincadeira conjunta e se constituem no meio que propicia os ajustes 

necessários ao estabelecimento do contato social. 

A essas considerações, Tomasello (2003, p. 94) acrescenta que as crianças teriam, 

desde os nove meses, habilidades de compreender o outro como um agente intencional e, 

mesmo antes de adquirir linguagem verbal, seriam capazes de perceber intenções, sentimentos 

e posturas do outro e partilhar, dessa forma, suas próprias intenções através de recursos 
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sociocomunicativos de sua competência. Nesse sentido, o autor explica que ser intencional é 

ter objetivos e fazer escolhas ativas “entre os meios comportamentais disponíveis para atingir 

aqueles objetivos, o que inclui escolher ativamente a que se vai prestar atenção na busca 

desses objetivos”. Dessa forma, a noção de intencionalidade para Tomasello (op. cit.) inclui a 

compreensão que a criança tem dos estados de atenção dos seus co-específicos e daqueles 

comportamentos que são voltados para um objetivo comum, o que implica negociação de 

significados.  

Segundo esse autor, a possibilidade de ajustamento ao outro constitui a “revolução dos 

nove meses”, que é construída na rede de relações da criança com o outro social desde o 

nascimento, propiciando a emergência de níveis de significação qualitativamente novos e a 

sua imersão cultural via compartilhamento. Sendo assim, os sinais recíprocos da participação 

ativa dos bebês na vida social emergem de comportamentos que propiciam a coordenação da 

atenção entre parceiros orientados para um foco comum, ou seja, que envolvem a atenção 

conjunta. 

Wallon (1986a) também atribui à criança uma competência social desde o nascimento, 

quando suas ações são basicamente emocionais. Ele afirma que, no início da vida, a criança se 

volta, primordialmente, para as relações interindividuais, através das quais garante sua 

sobrevivência, já que, ao nascer, ainda não possui habilidade motora para agir sobre as coisas 

que a cercam. Logo, ela se mostra uma interlocutora, “propondo” e dando sentido às 

intervenções que o outro realiza como resposta às suas inquietações ou satisfações. Segundo o 

autor, as emoções viabilizam os primeiros elos de significação e de sociabilidade graças ao 

seu caráter socialmente contagioso. Elas inserem a criança num circuito de relações 

interindividuais e viabilizam a apreensão e comunhão de significados, num contexto 

intersubjetivo afetivamente regulado no qual a criança é interpretada pelos outros que 

atribuem significados às suas ações. 

Segundo Wallon (1986b), as ações e a mímica regulam o aparecimento e o 

desenvolvimento das formações mentais numa relação de reciprocidade entre movimento e 

emoção, pois, na criança que ainda não fala, o movimento testemunha e traduz sua vida 

psíquica. Na teoria walloniana, o ato motor ou motricidade tem um papel fundamental na 

evolução da pessoa, não sendo possível dissociá-lo do conjunto de seu funcionamento. Entre 

as diferentes formas ou funções da motricidade, a função que concerne diretamente à 

expressão emocional é a função postural, mais amplamente a tonicidade. Wallon define a 

emoção como reação ou expressão afetivo-tônica e põe as variações tônico-posturais a serviço 

da expressão das emoções. 



25 

 

De acordo com o referido autor, a percepção de uma atitude, de uma postura é 

preparada pelo movimento. O autor utiliza a função tônica para explicar que a percepção de 

um gesto, ou atitude, não sendo passiva, gera um movimento, mesmo que não aparente, mas 

que transforma a musculatura com uma contração, que, apesar de não a fazer encolher 

mudando de forma (e posição) externamente, empresta-lhe uma consistência e uma 

diminuição de resistência à mudança de estado. 

Baseando-se na Fisiologia, Wallon (op. cit) continua explicando que o tono se distribui 

pelo corpo e prepara a sequência do movimento, faz a manutenção de seu início em potencial 

e dá o suporte a cada fase do ato, quando o movimento está ocorrendo. Segundo o autor, o 

tono é uma função complexa que acompanha o movimento, apoiando-o, proporcionando o 

equilíbrio muscular para a manutenção de cada gesto, de cada postura e de cada movimento. 

Explica ainda que a acomodação muscular do estado de preparação a um movimento é a parte 

que está em íntima relação com o aparelho perceptivo, que também está relacionada ao 

objetivo da ação. Na mesma obra, o autor atribui à função tônica do movimento a fusão entre 

o polo sensorial e o motor de uma atividade. Tal fusão une a plasticidade e tem a propriedade 

de poder estacionar um gesto ao mesmo tempo que pode ativar, regulando-o com o que as 

estruturas perceptivas estão captando. Nesse sentido, o autor comenta que “o ser humano tem 

uma tendência natural e instintiva de copiar o outro, de experimentar e de atribuir-se os 

sentimentos do outro” (p. 94). 

É imitando, diz Wallon (apud Vasconcellos, 1996), que a criança mistura-se, dissolve-

se e diferencia-se do outro, transformando a si e ao mundo no qual se insere historicamente. 

Como autora dessas transformações, a criança torna-se capaz de reconhecer o significado de 

suas ações, em oposição a outras possíveis. 

Seguindo a interpretação walloniana (1968), o processo de imitação pode ser 

concebido como um estado de fusão e diferenciação entre o sujeito e o modelo que é o outro.  

A imitação, comentam Vasconcellos e Valsiner (1995), é uma espécie de 

representação concreta ou o que acontece entre o gestual (entendido como simples 

movimento) e a representação verdadeira.  

Os autores explicam que se trata de uma ação onde a criança realiza imagens, 

símbolos e ideias, através da modulação afetiva da conduta, nas situações concretas.  

Nesse sentido, é um instrumento que enriquece as trocas sociais e um recurso que a criança 

utiliza para expressar suas disposições íntimas. 

A imitação pode ser definida pela semelhança entre dois atos, quando os protagonistas 

estão em um contexto de observação mútua. Nesse caso, considera-se a ação imitativa quando 



26 

 

regulada pelo alvo que lhe serve de referência, que no caso dos seres humanos é seu parceiro 

da espécie. Para Wallon (1986b), a origem do ato imitativo está no movimento. O surgimento 

da imitação se dá como resultante de uma plasticidade perceptivo-motriz, quando a criança se 

expressa por meio de seus gestos e posturas, igualando-se ao outro. É através da observação 

atenta dos outros que a atraem que a criança revela predisposições de se unir a eles numa 

espécie de participação efetiva por meio de uma plasticidade perceptivo-motriz. Essa 

plasticidade constitui-se em uma espécie de modelo íntimo que agrupa impressões diversas e 

esparsas no tempo que, em seguida, tendem a transformar-se, a efetivar-se para compor o 

desenrolar do ato imitativo. 

As pessoas que provocam o interesse da criança levam-na a uma necessidade de 

aproximação e similaridade com elas, que lhes servem de modelos. É procurando ser 

semelhante ao modelo que a criança opõe-se a ele e terminará por distinguir-se. Assim, 

relaciona-se à imitação a indicação das formas e condições desse desdobramento ocorrer. 

Nesse sentido, Pedrosa (1989), à luz do enfoque walloniano, comenta as nuances da oposição 

ao modelo quando registra que 

 

a efetivação dos gestos exige comparação e toda comparação exige 
desdobramento. Mesmo a imitação imediata, na presença do modelo, implica 

a confrontação dos termos sucessivos atuais com o seu protótipo, apreendido 

na totalidade do modelo. O trabalho deve ser dividido entre a execução e o 

controle do ato (p. 25).  

 

Dentro da perspectiva walloniana, Pedrosa (1996) cita que a ontogênese da 

representação ocorre através da imitação, paralela com a diferenciação do eu e do outro. 

Assim, a emergência de significados no primeiro ano de vida vai sendo construída, via 

linguagem corporal, em forma de diálogo tônico ou motricidade emocional. A descoberta do 

próprio corpo, no sistema de relações expressivas, parece que conduz a criança a entendê-lo 

como particular e seu, ao mesmo tempo que articulado às interrelações com os outros. 

É nessa linha de argumentação que destacamos as possibilidades expressivas não-

verbais como forma de “linguagem sensório-motora” em crianças pequenas que ainda não 

falam. Essa suposição está, portanto, apoiada nos pressupostos wallonianos que balizam a 

concepção de que os elementos iniciais de significação emergem na experiência corporal 

através das emoções, das sensações, dos gestos e dos movimentos. Apoiados no autor 

podemos dizer que os processos de construção de significados se efetivam no uso e no sentido 

do comportamento, logo a ação assume a função de expressar as disposições íntimas da 

criança.  
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Cabe destacar que o diálogo sem palavras, qual seja, via linguagem corporal, se efetiva 

à medida que os gestos da criança ganham um status de portador de significados através da 

interpretação e atribuição de sentidos que lhes são impregnados pelo parceiro social, 

permitindo a emergência e compartilhamentos. É nesse sentido que o corpo expressa, por 

meio de suas posturas, gestos e ações, as significações co-construídas.  

Numa outra vertente de argumentação, autoras como Carvalho, Império-Hamburger e 

Pedrosa (1997, p. 04) discutem a sociabilidade humana como a possibilidade e a capacidade 

de regulação que constituem os indivíduos, sendo ela regulação recíproca ou não. Segundo as 

autoras, “define-se campo de interações pela natureza das partes que interagem, ao mesmo 

tempo que as constitui”. Sendo assim, os eventos interativos se estendem para além do fazer 

algo junto com o outro e se inserem num espaço psicológico entre parceiros. A interação é um 

fenômeno inferido a partir de sinais conspícuos, como, por exemplo, a orientação da atenção 

para o outro social ou a busca de proximidade física.  

É através da regulação, comentam as pesquisadoras, que a interação é efetivada. Em 

seus estudos de crianças em brincadeiras de livre escolha, as autoras destacam o primeiro 

princípio de sociabilidade  orientação da atenção  uma vez que a criança seleciona partes 

peculiares do ambiente social em que se encontra, focalizando prioritariamente o co-

específico em detrimento a outros aspectos. Cabe explicar que a regulação pelo outro não 

requer reciprocidade para que se considere que tenha ocorrido interação. Implica dizer que 

mesmo sem haver trocas sociais conspícuas  como, por exemplo: uma criança pode olhar 

para outra ou imitá-la sem que a criança-alvo da direção do olhar se dê conta, ou dirigir-lhe 

uma ação que não é respondida , ainda assim os episódios entre crianças são considerados 

interativos, porque o comportamento de um parceiro só é compreensível através da 

consideração da presença ou do comportamento do outro social. 

O segundo princípio da sociabilidade proposto por Carvalho et al. (op. cit., p. 11) é a 

atribuição de significados, de modo que as crianças não apenas priorizam sua atenção ao 

outro, mas estariam, dinamicamente, imprimido significações às ações dos parceiros. Quando 

ambos os parceiros estão regulados um pelo outro, tem-se a regulação recíproca também 

chamada de co-regulação, na medida em que “as ações individuais ajustam-se de forma a 

compor atividades compartilhadas”. 

A co-regulação pode desencadear o processo de correlação, que implica síntese, 

abreviação ou condensação de informação, expressando o que é comum ou compartilhado, 

criando uma configuração coletiva que indica convergência de significados e reconhecimento 
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da cena interacional, conforme pontuam Carvalho et al. (op. cit.). As autoras explicam que a 

síntese possibilita que uma ação, um gesto ou uma palavra torna-se capaz de evocar a 

configuração compartilhada, ou seja, de fazer emergir o significado construído, seja entre os 

parceiros que o construíram, seja para outros parceiros que passam a partilhá-lo. É essa 

convergência que viabiliza o terceiro princípio da sociabilidade apontado pelas pesquisadoras: 

a persistência de significados.  

Tomando como base as ideias apresentadas, não se pode pensar em processo de 

desenvolvimento da pessoa sem compreender o significado das trocas entre a criança e seus 

outros sociais. A interação é esse espaço para as trocas comunicativas ocorrerem, em que 

determinados comportamentos de ambos os parceiros são destacados e assumem uma 

significação que é construída, processualmente, em conjunto (ALMEIDA, ROSSETTI-

FERREIRA, 2001; AMORIM, VITÓRIA, ROSSETTI-FERREIRA, 2000).  

Numa outra esfera de argumentação, os estudos na área da Sociologia da Infância têm 

investido em dar visibilidade à infância como construção social e à criança como protagonista 

social, sujeito capaz de aprovar, propor e resistir diante das situações e ideias para elas 

reservadas (SOUZA, 2007).  

No cenário sócio-histórico atual, as transformações relativas à infância estão entre as 

mais significativas mudanças socioculturais ocorridas ao final do século XX, deflagrando um 

conjunto de alterações de valores, de representações e os papéis atribuídos às crianças nas 

sociedades ocidentais. Doravante, a criança é reconhecida como um valor em si enquanto ser 

humano integral, no presente, não mais como uma promessa de futuro (da nação, da família, 

por exemplo): “a criança passa a ser desejada, amada, consultada”, afirma Belloni (2009). 

De acordo com essa autora (op. cit.), essa valorização, inédita na história, de um grupo 

social antes dominado e sem voz provoca debates e polêmicas, exigindo um novo 

posicionamento nas ciências sociais e na educação, no sentido de compreender melhor a 

criança e sua infância. É, pois, a partir dessas relações estabelecidas com seu grupo e do lugar 

social que as crianças ocupam atualmente que apontamos para os impactos e as evidências 

geradoras da concepção de que elas podem participar das configurações do ambiente 

pedagógico das creches que frequentam. 

Ao analisar seus dados de pesquisa, Kuhlmann Jr. (2007, p. 31) oferece uma versão 

analítica das relações entre as crianças e os mundos sociais dos adultos ao defender que a 

criança é um sujeito histórico e participante da construção do seu espaço e do seu tempo. Nas 

palavras do autor, podemos ressaltar essa linha de pensamento: 
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Pensar a criança na história significa considerá-la como sujeito histórico e isso 

requer compreender o que se entende por sujeito histórico. Para tanto, é importante 

perceber que as crianças concretas, na sua materialidade, no seu nascer, no seu viver 
ou no morrer, expressam a inevitabilidade da história e nela se fazem presentes, nos 

seus mais diferentes momentos. 

 

Nessa lógica, faz sentido reconhecer que as crianças, em suas experiências, relações 

com outros sujeitos, sejam adultos, parceiros de idade ou não, são capazes de agir/refletir 

sobre o que produzem e o que vivenciam culturalmente. Dessa forma, as crianças deixam de 

ocupar o lugar de sujeitos passivos na sua introdução ao mundo social e assumem um lugar 

ativo de produtoras de culturas, vivendo intensos processos de relações e transformações, 

sempre a reelaborar novos/outros significados e a produzir condições de criação fundadas em 

suas relações sociais (COHN, 2005; SARMENTO, PINTO, 1997).  

Cohn (2005), em suas pesquisas com crianças de diferentes culturas, amplia nosso 

comentário apontando para a importância dos estudos sobre a cultura como um conceito 

revisado, na medida em que valores, costumes e crenças já não interessam como conceitos 

isolados e sim o sentido que as crianças, enquanto atores sociais, dão às suas experiências a 

partir de um sistema simbólico próprio no qual interagem.  

Congruente com essa perspectiva, Corsaro (2005, p. 95) também aponta para a 

capacidade de produção simbólica da criança quando explica que as “crianças produzem uma 

série de culturas de pares locais que se transformam em parte e contribuem para culturas mais 

amplas de outras crianças e adultos dentro das quais eles estão inseridos”. Nesse 

empreendimento, comenta o autor, as crianças demonstram que possuem uma capacidade 

interpretativa de dialogar e formular sentidos para o mundo, por meio de representações e 

releituras do ambiente social no qual interagem dinamicamente.  

A reprodução interpretativa é um conceito central nas proposições de Corsaro (op. cit., 

p.18) e “captura os aspectos inovadores e criativos da participação da criança na sociedade”. 

Ou seja, as crianças não internalizam passivamente o mundo ao seu redor, mas interpretam e 

constroem sentidos para a cultura ao participar dela, construindo, em consequência, culturas 

de pares. Nesse âmbito, estamos considerando “que as culturas da infância [e as culturas de 

pares] são um produto coletivo dos grupos infantis” (FARIA, 2007). 

A nosso ver, os referenciais teóricos apresentados aqui oferecem subsídios para avaliar 

e repensar a configuração didática na Educação Infantil, sugerindo a criação de espaços para a 

emergência da apropriação criativa das informações e conhecimentos do mundo adulto que as 

crianças empreendem, para se paraticar uma pedagogia que reconheça a criança como agente 

ativo de seu desenvolvimento na interação social e para aprofundar o olhar sociológico e o 
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olhar psicológico, viabilizando, assim, a construção de práticas cotidianas na creche sobre e 

com as crianças. 

Nessa esfera de argumentação, pesquisadores (MARTINS FILHO, 2005; 

MONTANDON, 2005; SCHNEIDER, 2006; por exemplo) têm analisado as interações e 

manifestações infantis frente ao proposto pelos adultos no interior dos ambientes 

educacionais, fortalecendo o argumento defendido, na medida em que os resultados dos 

estudos constatam a possibilidade de que as crianças podem atuar como informantes das 

especificidades de sua infância e de seus interesses. 

De outro lado, concordamos com Martins Filho (2005) quando lamenta que a teoria 

educacional predominante nas práticas cotidianas com crianças pequenas ainda não dialoga 

com a importância de levar em conta o elevado grau de protagonismo infantil que a criança 

conquistou recentemente. Diante disso, cabe perguntar: como se configura a identidade de 

educação para a criança de pouca idade em sintonia com os interesses, necessidades, 

motivações, pelo viés da escuta e do reconhecimento do protagonismo social infantil? 

 

 

1.3 OS RUMOS DE EFETIVAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CENTRADA NA 

CRIANÇA 

 

 

A Educação Infantil atravessa um importante momento histórico, marcado por 

intensas lutas, debates e fóruns que visam à discussão sobre os seus avanços, desafios e 

políticas públicas que ampliem a qualidade da educação destinada às crianças pequenas. 

Na contemporeneidade, diferentemente do passado, a Educação Infantil é considerada 

um locus sociopolítico e pedagógico de vivências de diferentes crianças, acolhedora de 

distintas realidades culturais infantis (BRASIL, 2009), tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos físico, 

afetivo, intelectual, linguístico e social, com práticas educativas complementares à ação das 

famílias e da comunidade (Lei nº 9.394/96, art. 29). O atendimento educacional da criança em 

creche e pré-escola foi definido na Constituição Federal de 1988 (art. 208, inciso IV) como 

dever do Estado, assegurando o direito das crianças à matrícula em escola pública (art. 205), 

gratuita e de qualidade (art. 206, incisos IV e VI), bem como igualdade de condições de 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das oportunidades de aprendizagens que lhes 

sejam propiciadas (art. 206, inciso I). 

Diante da atual vinculação institucional que a educação coletiva de crianças 

conquistou, a Educação Infantil atravessa um intenso processo de revisão de concepções, de 
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seleção e de fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado efervescente as discussões sobre 

a organização curricular junto às crianças de até três anos em creches.  

 Fruto de um contexto reforçador de marcos normativos para essa primeira etapa da 

Educação Básica, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução 

CNE/CEB nº 20/2009), de caráter mandatório, foram elaboradas com a finalidade de orientar 

a formulação de políticas, incluindo a de formação de professores e demais profissionais da 

Educação, o planejamento e avaliação do trabalho pedagógico a ser desenvolvido em cada 

unidade educativa. 

Vale ressaltar que as perspectivas pedagógicas citadas no referido documento foram 

adotadas pelo presente estudo como elementos balizadores da configuração das práticas de 

Educação Infantil a serem debatidas. 

Levando em consideração a recente identidade da Educação Infantil, o currículo desta 

primeira etapa da Educação Básica é concebido como “um conjunto de práticas que buscam 

articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico”, efetivadas por meio de relações 

sociais entre parceiros de idade e adultos profissionais e pautadas na “integralidade das 

dimensões expressivo-motoras, afetiva, cognitiva, ética, estética e sociocultural das crianças” 

(BRASIL, 2009, p. 06).  

A visão de creche e pré-escola assim desenhada estrutura-se tendo como base uma 

concepção de criança ativa, inserida no centro do planejamento curricular, reconhecida como 

sujeito capaz, desde o nascimento, a estabelecer múltiplas relações entre pares e entre adultos 

diferentes e a participar ativamente do universo cultural no qual se insere (BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2009). Essa ideia de organização curricular nos remete, portanto, a pensar a 

Educação Infantil, antes de tudo, como espaço das singularidades da infância e da própria 

criança. 

Por essa vertente de argumentação, Rocha (1999), na sua tese de doutoramento, 

visualiza a especificidade da educação coletiva das crianças em instituições, trazendo 

possibilidades de constituição de uma Pedagogia da Infância a partir das pesquisas em torno 

da criança e da sua educação, através do mapeamento das produções acadêmicas na área. Nos 

rumos de efetivação de tais perspectivas, segundo a autora, o foco de atuação pedagógica dilui 

os modelos de educação tradicionais até então existentes com a intenção de construir uma 

educação infantil centrada num currículo que apoie e instigue os sujeitos sociais ativos e 

participativos no seu processo educacional.  
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Nesse sentido, a configuração didática para a Educação Infantil se sustenta nas 

relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente voltadas para as 

experiências cotidianas, os interesses da criança e seus processos de aprendizagem no espaço 

coletivo, diferente de uma intencionalidade pedagógica voltada para resultados 

individualizados nas diferentes áreas do conhecimento ou presa a conteúdos preestabelecidos.  

Cabe pontuar que essa perspectiva é atualmente compartilhada por vários estudiosos 

da Educação Infantil (FARIA, 2007; KRAMER, 2009; KUHLMANN Jr, 2007; SOUZA, 

2007; por exemplo), apesar de polêmica. 

Esses argumentos iniciais disparados pela busca da especificidade da educação da 

criança e reverberada pela postura teórica assumida pelo presente estudo deságua noutro 

ponto: como superar a visão da Educação Infantil como uma “escola conteudista”?  

Antes de investir no debate, cabe alertar que, na busca da especificidade para a 

Educação Infantil, não estamos defendendo uma “pedagogia antiescolar” na qual “a 

escolarização, o ensino e a transmissão do conhecimento” são considerados “prejudiciais ao 

desenvolvimento da criança”, conforme afirma Arce (2004) ao criticar a perspectiva de uma 

Pedagogia da Infância proposta por Rocha (1999).  

Como aponta Carvalho, Muller e Sampaio (2009), concordamos que os profissionais 

da Educação Infantil estão sendo convidados para abandonar a ênfase nos métodos, técnicas e 

concepções de ensino para crianças pequenas e investir na organização de espaços para a 

criança pôr em execução, na unidade educacional, suas características e motivações 

intrínsecas. Avançando no diálogo com as autoras, reconhecemos que essa discussão coopera 

no sentido de enxergar o percurso singular e criativo que a criança empreende no mundo, em 

profunda interlocução com as histórias das pessoas e dos contextos nas quais convive e em 

sintonia com o papel educativo da creche. Em particular, ao situar a criança em berçários, 

essas ideias ganham contornos específicos. Isso porque é necessário romper com a lógica que 

identifica a criança dessa faixa como imatura socialmente. Apesar de sua dependência do 

adulto para sobreviver, os bebês e as crianças bem pequenas são, paradoxalmente, 

extremamente capazes de tomar iniciativas e agir, dispondo de amplos recursos, desde que 

nascem, para interagir com e no mundo. O longo tempo que necessitam do outro para seu 

desenvolvimento possibilita que, a partir de circunstâncias favoráveis e exitosas, possam 

conquistar sua independência na simultaneidade em que vão gradualmente exercendo sua 

autonomia.  

Nesse sentido, parece produtivo o investimento na proposição de um ambiente 

pedagógico que tenha como foco a criança e como opção educativa a oferta de uma 
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experiência de infância diversificada, na qual a qualidade seja discutida e socialmente 

partilhada com as famílias e a sociedade (BARBOSA, 2009).  

Montandon (2005, p. 485) reivindica para as crianças o lugar de ator social na 

Educação Infantil quando afirma que  

 

não basta examinar as práticas educativas de seus educadores, mas é 
necessário compreender as perspectivas das crianças, ou dito de modo mais 

simples, que importa analisar não apenas o que os educadores fazem com as 

crianças, como também o que estas fazem com o que se faz com elas. 

 

Oliveira-Formosinho (2007) fortalece nosso argumento ao defender a ideia de a 

criança ter um espaço de participação no fazer pedagógico baseada num processo dialógico de 

escuta e de negociações entre a intencionalidade conhecida para o ato educativo e a sua co-

definição pelos sujeitos aprendizes. Segundo a autora, esse modo de pensar a ação pedagógica 

contribui para reduzir a distância entre as propostas dos adultos e as iniciativas das crianças, 

promovendo interfaces entre seus interesses, necessidades e ideias na configuração didática.  

Levando em consideração o debate nacional acerca de quais saberes específicos são 

necessários para o atendimento educacional com qualidade a esse grupo etário, emerge a 

necessidade de definição de objetivos e programação de práticas cotidianas que respeitem e 

impulsionem as especificidades do desenvolvimento socioafetivo e cognitivo infantil, haja 

vista a finalidade da Educação Infantil, expressa nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2009) e nos Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2006), qual seja, o desenvolvimento integral da criança desde o primeiro ano de 

ingresso nessa modalidade da Educação Básica, complementando a ação da família. Sendo 

assim, é importante notar que o foco de atuação docente está orientado para a criança e o seu 

desenvolvimento. 

Dessa forma, para conhecer as crianças e planejar seu trabalho, o(a) professor(a) 

precisa aprender a construir um olhar interrogativo de modo a alcançar e apreender as 

experiências significantes para elas (TRISTÃO, 2005, p. 51). Implica dizer que  

 

exercitar e raticar a escuta das crianças é também um modo de aproximar-se 

das tensões, das situações conflitantes, das cooperações, das interferências e 

das alegrias provocadas quando um grupo de crianças se encontra. 

 

Refletindo sobre as implicações derivadas dessas ideias, legitima-se, então, um perfil 

de atuação profissional para o(a) professor(a) enquanto sujeito crítico que reconhece a 

dimensão política e educativa de seu fazer enquanto parceiro crítico-reflexivo na 
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implementação da qualidade na educação à criança (GARANHANI, 2010; PINAZZA, 2004; 

TRISTÃO, 2004) que pode se consolidar em parceria com a escuta da criança pelo viés do 

conhecimento das especificidades infantis.  

Nessa perspectiva, a creche torna-se um espaço fecundo para se conhecer a 

desenvoltura social infantil, para se pensar em “muitas crianças e diversas infâncias” (MOSS, 

2005, p. 237), abrindo espaço para a construção cotidiana da prática educativa que fomente 

no(a) professor(a) uma postura contínua de avaliação do trabalho que desenvolve. 

Congruentes com essa perspectiva, Ades (2009) inspira ao(à) professor(a) uma postura 

de proximidade com a criança que rompe com a visão autoritária, que não enxerga a 

desenvoltura social infantil. Através de seu comportamento de pesquisador, o autor inspira ao 

adulto uma posição de parceiro, capaz de dialogar, estabelecer vínculos de amizade e 

transportar-se para as perspectivas da criança como forma de compreendê-la.  

Vale ressaltar que não estamos defendendo uma postura passiva ou espontaneísta 

quanto à intencionalidade pedagógica do(a) professor(a). Ao contrário, concordamos que a 

função docente supõe um constante olhar crítico sobre o trabalho pedagógico e a consequente 

renovação dos saberes (KRAMER, 1995; PIMENTA, 1999; TARDIF, 2002), mas que 

também possa abrir perspectivas para o imprevisto e não a improvisação (FARIA, 2007). Isso 

implica na possibilidade docente de construção de significados com as crianças e sua infância 

numa determinada instituição, marcada por uma organização pedagógica planejada 

cotidianamente e avaliada sistematicamente (TRISTÃO, 2004). E mais: implica a 

compreensão da indissociabilidade do cuidar/educar a criança (BRASIL, 2009); o 

planejamento de atividades diversificadas, centradas nos interesses dos diferentes 

agrupamentos etários e nas singularidades infantis (KUHLMANN Jr., 2007); prioriza a 

parceria com as famílias e com a comunidade (FORTUNATI, 2009); prevê a organização de 

ambientes que promovam aprendizagens através de diferentes experiências (HORN, 2004); 

busca ouvir, ver, deixar-se inspirar e aprender com o que as crianças dizem e fazem 

(KRAMER, 2003; MOSS, 2005); provoca oportunidades para que a criança se expresse por 

meio de diferentes linguagens (EDWARDS, GANDINI, e FORMAN, 1999); impulsiona o 

desenvolvimento da autonomia, da identidade cultural, racial e religiosa, da imaginação, da 

sensibilidade estética (BRASIL, 2009).   

Em razão do exposto, a rotina diária da criança na creche não pode ser alocada em 

padrões de inflexibilidade e homogeneidade. Ao contrário, a educação para as crianças de 

pouca idade aqui defendida é aquela que afasta as dicotomias e binarismos impostos pela 
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sociedade e entende que a criança é um ser completo e indivisível (BARBOSA, 2006), com 

necessidades e ritmos biológicos e afetivos distintos. 

Neste ponto é importante fazer referência às reflexões de Tristão (2004), quando 

afirma que todas as crianças pequenas têm o direito de ser educadas e cuidadas sem 

hierarquias entre as ações, pois as duas dimensões são essenciais para a possibilidade de viver 

infâncias voltadas para a emancipação.  

Concordamos com as ideias de Corsino, Didonet e Nunes (2008, p. 17) ao defenderem 

a perspectiva da indissociabilidade do cuidar/educar a criança explicando que 

 

educar e cuidar são duas ações separadas na origem dos serviços de atenção 
à criança pequena, se tornam, aos poucos, duas faces de um único ato de 

zelo pelo desenvolvimento integral da criança. Cuidar e educar se realizam 

num gesto indissociável de atenção integral. Cuidando se educa, educando 
se cuida. Impossível um sem o outro. 

 

Barbosa (2009) amplia nosso argumento ao comentar que o ato de cuidar/educar 

ultrapassa processos ligados à proteção e ao atendimento das necessidades físicas de 

alimentação, repouso e higiene. Segundo a autora, cuidar/educar exige colocar-se em escuta 

às necessidades, aos desejos e inquietações infantis, supõe apoiar a criança em seus devaneios 

e desafios, requer interpretação do sentido singular de suas conquistas no grupo, implica 

também aceitar a lógica das crianças em suas opções e tentativas de explorar e compreender o 

mundo. Nessa perspectiva, o ato de cuidar/educar nega propostas educacionais que visam 

apenas o domínio de conteúdos que dificilmente conseguem atender a especificidade dos 

bebês e das crianças bem pequenas como sujeitos sociais, históricos e culturais, que têm 

direito à educação e ao bem-estar. 

Para cumprir com essa tarefa, Faria (2007) convoca todos os profissionais que atuam 

direta ou indiretamente com as crianças, organizando o espaço e o tempo na Educação Infantil 

de forma co-participativa. 

 

 

1.4 O ESPAÇO DO BERÇÁRIO COMO AMBIENTE PEDAGÓGICO 

 

 

A Educação Infantil precisa considerar as especificidades do desenvolvimento da 

criança em diferentes idades, no sentido de favorecer a exploração de objetos, os 

deslocamentos amplos no espaço; a imaginação e as manifestações simbólicas infantis; a 
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ampliação de modos de comunicação e criação de significados, as possibilidades de expressão 

de ideias e sentimentos; e a expansão das experiências de cultura (BRASIL, 2006; 2009).  

É preciso, então, que essa proposta pedagógica contemple um espaço físico e um 

ambiente de aprendizagem estimulante, que favoreça a criança com o desenvolvimento de 

suas potencialidades físicas, emocionais e intelectuais, sua autonomia e sua socialização com 

os adultos e com as demais crianças e que também a considere como um ser integral e 

socialmente ativo (KUHLMANN Jr., 2007). 

Faria (2007) apresenta o espaço físico como um dos elementos fundamentais para uma 

pedagogia da Educação Infantil. No intuito de se aproximar da efetivação dos direitos das 

crianças, a autora explana que a organização do espaço precisa contemplar os interesses e 

necessidades das famílias e prioritariamente das crianças, atendendo à diversidade cultural, 

possibilitando o sentimento de pertencimento ao lugar. 

Na visão da autora (op. cit., p. 70), a efetivação de tais perspectivas circunscreve o 

espaço físico para além da metragem. Grande ou pequeno, o espaço físico de qualquer 

instituição de Educação Infantil precisa tornar-se ambiente, isto é,  

 

ambientar as crianças e os adultos: variando em pequenos e grandes grupos de 

crianças, misturando-se às características da comunidade, atendendo às 

exigências de atividades programadas, individuais e coletivas, com ou sem a 
presença de adulto(s) e que permitam emergir as múltiplas dimensões 

humanas, as diversas formas de expressão, o imprevisto, os saberes 

espontâneos infantis. 

 

Dessa forma, como diz Forneiro (1998), há uma distinção entre o espaço físico e o 

ambiente escolar, embora mantida a inter-relação entre os dois. Segundo a autora (op. cit.), o 

espaço diz respeito ao lugar físico onde ocorrem atividades que envolvem os materiais de uso 

didático, os objetos, os móveis e os elementos decorativos. O ambiente refere-se a algo mais 

complexo e subjetivo, pois diz respeito às relações que ocorrem no espaço, às interações de 

crianças e adultos, de crianças e seus pares e de criança e a sociedade na qual está inserida. 

Para a referida autora, o espaço é organizado no aspecto físico (condições de infraestrutura, 

mobiliário, materiais, por exemplo) e no ambiente de aprendizagem, envolvendo o aspecto 

relacional (as relações diversas entre os sujeitos); o aspecto temporal, que diz respeito ao 

modo como o tempo é organizado neste espaço; e o aspecto funcional, que compreende a 

utilização dos diferentes espaços e materiais da sala para fins educativos, de forma que todas 

essas dimensões contribuam para o desenvolvimento integral da criança. 
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Guimarães (2009) discute a organização do espaço pedagógico levando em 

consideração um conjunto de experiências que almeje a “cognição corporificada”, ou seja, 

que permita à criança pequena o uso ativo de seus recursos corporais para apreender o mundo 

e se desenvolver. A autora se apoia nos pressupostos de Kastup (1999), na configuração do 

espaço que dê apoio aos movimentos da criança, e destaca a importância do adulto 

profissional ser responsivo e incentivador da expressividade infantil. Tal projeto envolve três 

idéias-chaves interconectadas: primeiramente, a flexibilidade do espaço, que reporta à 

consideração da capacidade que as crianças possuem para ressignificar os objetos disponíveis, 

expandindo suas funções para além do convencional. Nas palavras da autora, “o espaço 

habitado e vivido é um espaço de limites transformáveis por quem o habita” (p. 96). Nessa 

linha de argumentação, o mobiliário e toda a estrutura física da instituição ganham novos 

sentidos e se transformam em suportes para as brincadeiras e interações da criança. Em 

segundo lugar, a importância de o espaço apoiar os relacionamentos entre as crianças, que 

implica na disposição de objetos e outros dispositivos materiais mobilizadores de contatos 

sociais, favoráveis às interações. Por fim, a autora indica o espaço como convite à ação, à 

imaginação e à narratividade por meio de materiais disponíveis e do adulto profissional, 

mobilizando o potencial sensível, estético e artístico da criança. 

Discutindo a organização das atividades no espaço físico da Educação Infantil 

promotoras de aquisições das crianças, Barbosa e Horn (2001) destacam a necessidade de 

espaços de interligação para jogos tranquilos, de espaços para brinquedos de manipulação e 

construção, de espaços estruturados para jogos de movimentos, para jogos imitativos e de 

espaços não estruturados para jogos de aventura e imaginação. Também apontam para a 

utilização do chão, do teto, das paredes da sala e do mobiliário como elementos a serem 

explorados pelas crianças, levando-se em consideração a promoção das interações sociais no 

que se refere à construção das diferentes aprendizagens infantis. 

Valorizando o espaço enquanto lugar de encontro com o outro, resultados de estudos 

sobre a configuração espacial em ambientes educacionais indicam que diferentes maneiras de 

organizar o espaço oferecem suporte para interações sociais no sentido de gerar possibilidades 

interativas e experiências socialmente estimulantes para as crianças. Sendo assim, a 

importância de aspectos físicos do ambiente para as interações infantis tem sido indicada 

(CAMPOS-DE-CARVALHO, MENEGHINI, MINGORANCE, 1996; CAMPOS-DE-

CARVALHO, MINGORANCE, 1999; MENEGHINI, CAMPOS-DE-CARVALHO, 2003; 

CAMPOS-DE-CARVALHO, PADOVANI, 2000). 
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A discussão sobre a importância do espaço no desenvolvimento da criança tem suporte 

na Psicologia, conforme apresentaremos.  

O estudo do desenvolvimento humano em contextos coletivos ganha contornos 

definidos pela perspectiva ecológica que enfatiza a relação indissociada entre pessoa e 

ambiente no qual ela está inserida. Essa abordagem aponta o papel ativo da pessoa em seu 

desenvolvimento através de suas capacidades para descobrir, manter e/ou alterar as 

propriedades do ambiente (por exemplo, BRONFENBRENNER, 1996; MORAIS, 

RUBIANO, 2002). 

 À luz das ideias de Bronfenbrenner (1996), Campos-de-Carvalho (2008, p. 14) amplia 

nosso argumento quando comenta que o desenvolvimento humano 

 

implica em processos através dos quais as propriedades da pessoa e do 

ambiente interagem, produzindo tanto continuidade quanto mudanças nas 
características da pessoa durante o curso da vida, no modo como ela 

percebe e negocia com seu ambiente. 

 

Portanto, segundo os autores citados, o conceito de ambiente se estende para além da 

dimensão espacial, incluindo-se ainda suas características culturais, resultando em um campo 

de atuação direta e simbólica sobre seus ocupantes, sendo influenciado por eles, facilitando 

e/ou inibindo comportamentos, promovendo ou dificultando o desenvolvimento humano. 

A partir da investigação sobre o desenvolvimento de crianças, Wallon (1986) indica 

que o ser humano se relaciona com o meio para se desenvolver. O autor considera o meio nas 

suas dimensões físico-químicas (onde ocorrem trocas básicas necessárias à subsistência), o 

meio biológico (no qual se organizam as ações entre diferentes espécies que coexistem) e o 

meio social (que apresenta ao indivíduo várias condições coletivas sobre as quais poderá 

evoluir e se diferenciar). Em consonância com essa concepção, o meio social é considerado 

pelo autor como campo psíquico que se torna instrumento, condição de desenvolvimento 

(moyen) e contexto de aplicação das condutas (millieu).  

Segundo Wallon (1968), partilhando situações vivenciadas, construindo afetos e 

conhecimentos, diferenciando pontos de vista é que a criança compreende o significado das 

coisas, das pessoas e de si mesmo. Cada pessoa negocia os significados que atribui ao outro, 

os que lhes são atribuídos, além daqueles que são atribuídos à situação como um todo, num 

processo de construção compartilhada da noção de si, ao mesmo tempo em que participa da 

construção da individualidade dos outros, conforme já detalhamos anteriormente. Trata-se de 

um movimento em que o sujeito se transforma, transformando também o meio em que está 
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inserido. Nesse sentido, o meio aqui concebido serve de ambiente e de contexto de 

aprendizagens compartilhadas. 

Nessa linha de ideias, a creche pode ser reconhecida como espaço social da 

experiência que potencializa a ocorrência de redes de relações e significações das crianças 

entre si e das crianças com adultos por ser um meio social muitas vezes mais rico e 

diversificado quando comparado com o ambiente doméstico (HORN, 2004).  

Os processos de co-construção (emergência e compartilhamento de significados) se 

dão nas e através das interações sociais, isto é, nas ações partilhadas que são estabelecidas 

entre pessoas (ALMEIDA, ROSSETTI-FERREIRA, 2001; AMORIM, VITÓRIA, 

ROSSETTI-FERREIRA, 2000; ANJOS e colaboradoras, 2004; PEDROSA, 1989). Dessa 

forma, enquanto contexto historicamente situado e culturalmente definido, na creche a criança 

encontra oportunidades de participar ativamente da construção e partilha de significados com 

os companheiros sociais, por meio de suas explorações, escolhas de parceiros e áreas para 

suas atividades. Portanto, as ideias que circunscrevem um ambiente favorável ao 

desenvolvimento socioafetivo e cognitivo da criança enfatizam a natureza social do 

desenvolvimento da afetividade, da motricidade, da linguagem e da cognição em situações 

pessoalmente significativas e socialmente envolventes para a criança. 

O modo de o(a) professor(a) conceber as expectativas sociais para as crianças a partir 

da organização espacial do ambiente resulta, dentre outros aspectos, de um conjunto de 

saberes sobre desenvolvimento infantil que ganham materialidade na sua forma de estruturar 

o espaço físico da sala em que atua. Nesse sentido, a configuração do ambiente de 

desenvolvimento infantil na creche é constituída por múltiplos aspectos físicos e humanos, 

sendo permeada por uma complexa rede de significações (ROSSETTI-FERREIRA, 

AMORIM, SILVA, 2000).  

Nesse cenário, os comportamentos infantis podem ser influenciados pelo ambiente 

físico e social organizado pelos adultos de acordo com seus objetivos e suas concepções sobre 

os comportamentos e desenvolvimento infantis. Por outro lado, a criança participa ativamente 

de seu desenvolvimento através de suas relações com o ambiente físico e social, dentro de um 

contexto sócio-histórico específico. Ela mostra-se capaz de explorar, descobrir e iniciar ações 

em seu ambiente; selecionando parceiros, objetos e áreas para suas atividades, mudando o 

ambiente através de seus comportamentos (MENEGHINI, CAMPOS-DE-CARVALHO, 

2003). 

Fruto da perspectiva sociointeracionista adotada na presente investigação, 

compreende-se a criança como um ser fortemente motivado para interagir com o outro e com 
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o meio, desde o nascimento, e concebe-se o processo de desenvolvimento como uma 

complexa rede de relações sociais em que se tecem significados e compartilhamentos entre 

crianças e entre crianças e adultos.  

Nessa trilha de proposições, o ambiente pedagógico do berçário na creche é aqui 

entendido como um contexto de construções sociais e um rico meio da criança se desenvolver 

através de suas vivências, explorações, oportunidades de interações, no uso ativo de recursos 

que ela emprega para se comunicar, agir, significar (AMORIM, SILVA, CARVALHO, 2004; 

CAMPOS-DE-CARVALHO e colaboradoras, 2004; ROSSETTI-FERREIRA, WALLON, 

1986; ZABALZA, 1987). Dessa forma, esse ambiente é compreendido tanto como espaço 

social das experiências propiciadas pelas educadoras, como instrumento/recurso de aquisições 

e aprendizagens da própria criança (WALLON, 1986). 

A partir desses pressupostos, formulamos os objetivos da presente tese. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Examinar interações criança–criança e criança–adultos profissionais em meio às 

práticas cotidianas do berçário, buscando evidenciar aquisições socioafetivas e cognitivas da 

criança, bem como implicações que orientem a organização do ambiente pedagógico da 

creche propulsor dessas aquisições. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar interações sociais de crianças no berçário da creche, particularmente ações 

cooperativas coordenadas que iniciam e mantém compartilhamentos com potencial de instigar 

aquisições e aprendizagens, em atividades de livre escolha. 

 

b) Analisar interações de crianças e adultos profissionais em situações cotidianas do 

berçário, relacionando-as a práticas pedagógicas que parecem ser propulsoras de aquisições 

socioafetivas e cognitivas da criança. 
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2. MÉTODO 

 

A opção metodológica que guia o percurso investigativo da tese é a abordagem 

qualitativa que, segundo Alves (1991), insere o pesquisador ativamente no contexto 

examinado na busca de apreender o significado dos fenômenos estudados que são construídos 

progressivamente.  

Tal abordagem autorizou que o foco do estudo fosse se delineando durante o processo 

de investigação e permitiu que os dados fossem sendo constituídos na articulação entre os 

fatos observados e o referencial teórico que orientou o olhar ao empírico (CARVALHO e 

colaboradores, 1996; MINAYO, 1999). Nesse sentido, o presente estudo não partiu de 

categorias previamente elaboradas, mas se orientou pelos objetivos do trabalho na busca de 

capturar elementos que pudessem explicitar interações sociais de crianças do berçário, bem 

como interações com os parceiros adultos profissionais, em um ambiente pedagógico da 

creche, que se propõe ser propulsor de aquisições socioafetivas e cognitivas da criança. 

A observação da criança em interação social no berçário ganha contornos definidos a 

partir de pressupostos wallonianos. Neste sentido, Wallon (1986) destaca a importância da 

observação como um rico instrumento para levantar questões e problemas a serem 

investigados. A observação não se limita à constatação, comenta o autor. Busca examinar 

contradições, conflitos e, de modo geral, manifestações sociocomunicativas das crianças 

observadas em diferentes momentos de seu desenvolvimento. Dessa forma, o olhar 

walloniano não é preconcebido, fixo e restrito. Pressupõe uma investigação sistemática, 

orientada para questões de observação, escolhas, perguntas sobre a especificidade da evolução 

humana em diferentes contextos e situações. Trata-se de um olhar com uma direção 

específica, que permite interrogar o objeto de forma precisa e em condições determinadas, por 

meio de questões definidas e mobilizadoras de estudos em que a observação passa a ser 

planejada. 

Sendo assim, observar a criança e o contexto educacional no qual ela está inserida pela 

ótica walloniana assume uma perspectiva de processo, de movimento, de transformações que 

carece de constantes interpretações. Não basta “olhar” para a criança; é preciso contextualizar 

as observações, estabelecer relações entre elas, expandir a análise, propor novos 

direcionamentos na busca da compreensão do meio social que a criança vai construindo e pelo 

qual vai se constituindo. A observação, enquanto recurso metodológico, permite, portanto, 

que os dados sejam construídos dinamicamente, num processo de interação, reflexão e 

atribuição de sentidos entre o contexto investigado e o pesquisador. 



43 

 

Pautados nessa vertente de argumentação, elegemos a observação como ferramenta 

teórico-metodológica para o presente estudo, conforme apresentaremos. 

 

2.1 O CONTEXTO INVESTIGADO 

 

 O ambiente de estudo da presente investigação foi a Rede Municipal de Ensino do 

Recife. 

A Educação Infantil no município está organizada em dois ciclos: crianças de 0 até 3 

anos e crianças com idades de 4 e 5 anos. Envolve um conjunto de profissionais que incluem 

aproximadamente 800 professores, 291 educadores de unidades conveniadas, 500 auxiliares 

de desenvolvimento infantil (ADIs), 50 coordenadores pedagógicos, 61 coordenadores-

gestores, além de agentes administrativos escolares e estudantes de magistério e/ou pedagogia 

envolvidos em projetos complementares. 

Os espaços de educação coletiva das crianças são compostos de Creches, Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e turmas de Educação Infantil em escolas. A 

abrangência desse atendimento se dá em 152 escolas (820 turmas), 30 CMEIs e 34 creches 

municipais, totalizando o atendimento de 16.509 crianças, além de 95 escolas comunitárias e 

20 creches comunitárias conveniadas, perfazendo um total de 8.065 crianças (Censo de 2009).  

A Rede Municipal de Ensino do Recife possui um programa de atualização 

profissional, principalmente por meio de seminários e cursos de formação continuada para 

seus educadores. Os cursos são ofertados de forma sequencial e contínua, com duração média 

de 6 a 8 meses, com carga horária média de 40 horas, articulados por eixos temáticos que 

congregaram os componentes curriculares e aspectos integrantes do desenvolvimento infantil.  

No período de 2005–2008, um conjunto de seminários foi dirigido ao grupo de 

educadores da Educação Infantil, evidenciando nas temáticas que a criança, seu 

desenvolvimento e suas aprendizagens tiveram centralidade nos conteúdos tratados, conforme 

indica Rosa (2008, p. 21). As temáticas de estudos foram as seguintes: Dialogando com as 

práticas pedagógicas: lendo, pensando e letrando; A organização do ambiente pedagógico 

propulsor das aquisições da criança; Ludicidade e afetividade na Educação Infantil; A 

criança do berçário e seus educadores: convite às descobertas; Educação estética e 

formação docente; Traçando o mapa do brincar: trajetos, ritmos e rotas imaginárias; 

Sujeitos e identidades: infância, cultura e direitos; Formação continuada e orientações 

curriculares na Educação Infantil: concretudes e desafios na Rede Municipal de Ensino do 

Recife. 
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A pesquisa foi realizada em dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). O 

CMEI 1 está localizado no bairro do Cordeiro, e o CMEI 2 situa-se no bairro da Várzea. Em 

cada uma das instituições, as crianças estavam agrupadas nas salas de acordo com as idades 

de ingresso na instituição: berçário (crianças do primeiro ano de vida); grupo infantil I  

(segundo ano de vida); grupo infantil II (terceiro ano de vida); grupo infantil III (quarto ano 

de vida). No período mais ao final do ano é possível encontrar crianças mais velhas do que as 

idades previstas para cada agrupamento, em função de um trabalho organizativo da instituição 

que não permite contínuas passagens sem que haja vaga no agrupamento seguinte, ou sem que 

o planejamento em curso desse período permita facilmente o acolhimento do novo membro. 

Entretanto, há possibilidade de remanejamento das crianças para o grupo de idade 

imediatamente superior balizado, principalmente, por seus avanços afetivos, cognitivos e 

motores. 

No momento da coleta de dados, as duas unidades educacionais atendiam um total de 

205 crianças no horário de 07h00min a 18h00min. 

Os critérios norteadores da escolha das instituições para esse estudo foram as melhores 

condições de filmagem oferecidas e, principalmente, a motivação da professora e das 

Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) para participarem do estudo. 

Em dias anteriores ao início da coleta de dados, a pesquisadora visitou cada instituição 

educativa com o objetivo de se familiarizar com as crianças e os adultos profissionais, 

conhecer a rotina e caracterizar o espaço físico e o ambiente social do berçário. 

 

2.1.1 O espaço físico e o ambiente social do berçário: CMEI 1 

  O espaço físico da sala do berçário do CMEI 1 é amplo e ventilado. Situada em um 

dos corredores da instituição, possui um local para o banho e troca de fraldas das crianças, um 

lactário, vários berços espalhados lateralmente, oferecendo ao centro do ambiente um grande 

espaço onde as crianças costumam brincar no colchonete, sendo também o espaço onde o 

grupo se concentra durante as atividades dirigidas pelas educadoras. Nesse local, encontram-

se vários colchonetes que acomodam as crianças mais novas da turma e que servem também 

para o repouso. O espelho situado numa área com outro pequeno colchonete é constantemente 

visitado pelas crianças que também se balançam numa barra de ferro aderida à parede e 

próxima ao chão. O mobiliário incluía ainda dois armários, onde eram guardados brinquedos, 

toalhas e roupas das crianças, uma pequena mesa que serve de apoio para os medicamentos e 

recipientes com chupetas, copos com água, mamadeiras, um grande balde com brinquedos e 

três cadeirinhas para alimentação dos bebês. 
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O grupo de crianças estava composto de sete meninos e nove meninas, permanecendo 

estável ao longo da coleta de dados. O grupo de adultos estava composto da professora, que 

possui graduação em Pedagogia, e três Auxiliares de Desenvolvimento Infantil. A sala do 

berçário possuía também uma lactarista responsável pelo preparo da alimentação e higiene 

dos objetos utilizados pelas crianças. 

O desenrolar das atividades dirigidas para as crianças acontecia sob a coordenação da 

professora com o auxílio de uma ADI. As ações iniciavam-se no intervalo entre 07h40min e 

08h10min, após a primeira alimentação das crianças, e permaneceram estáveis ao longo da 

coleta. As atividades dirigidas pela professora e/ou ADI eram frutos de um planejamento 

pedagógico construído em parceria com as outras professoras da creche em intervalos 

quinzenais. Ele permanecia exposto no mural da sala de forma a socializar as propostas com 

as ADI. 

Na ausência da professora, o grupo de ADIs se revezava no cuidado às crianças (troca 

de fralda, banho, alimentação, higiene da sala e dos brinquedos) e executava as atividades 

com o grupo infantil seguindo as diretrizes do plano pedagógico afixado na sala. 

 

2.1.2 O espaço físico e o ambiente social do berçário: CMEI 2 

A sala do berçário no CMEI 2 é bem clara graças a duas grandes janelas que também 

ventilam o ambiente. Ela possui um grande armário em toda a extensão de uma das paredes, 

local destinado para abrigar brinquedos, roupas e materiais de higiene das crianças. Os berços 

estão organizados em forma de L, delimitando espaços organizados com brinquedos e 

colchonetes. Há um fraldário e lactário interligados ao berçário. 

O grupo de crianças estava composto de seis meninos e nove meninas, sendo alterado 

com a entrada de um novo bebê ao final do ano. A criança novata permaneceu no colo da mãe 

durante as filmagens por estar em período de adaptação. O grupo de adultos era composto da 

professora que possui graduação em Pedagogia, e três Auxiliares de Desenvolvimento 

Infantil. A sala do berçário possuía também uma lactarista responsável pelo preparo da 

alimentação e higiene dos objetos utilizados pelas crianças. 

As atividades dirigidas às crianças aconteciam sob a coordenação da professora com a 

participação das Auxiliares de Desenvolvimento Infantil. As ações iniciavam-se no intervalo 

entre 08h00min e 08h10min, após a primeira alimentação das crianças, mas ao longo da 

coleta não permaneceu estável. 

Tal como no CMEI 1, as atividades dirigidas pela professora e/ou ADI eram 

planejadas em parceria com as outras professoras da instituição. Na ausência da professora, o 
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grupo de Auxiliares de Desenvolvimento Infantil executava as atividades com as crianças sem 

um planejamento prévio.  

 

2.2 OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Participaram desse estudo 31 crianças, de ambos os sexos, frequentando as salas do 

berçário da creche. Destacamos que, no início da coleta, as idades das crianças estavam 

compreendidas no intervalo entre oito meses e um ano e sete meses. Entretanto, a idade de 

cada componente do grupo foi sofrendo acréscimo em decorrência da extensão das filmagens 

no tempo. 

Cabe esclarecer que a faixa etária das crianças escolhidas para a investigação foi 

decorrente do interesse da pesquisadora em continuar desenvolvendo estudos sobre os 

processos sociocomunicativos da criança na creche enquanto formas de comunicação não-

verbal, tarefa iniciada na pesquisa do Mestrado, conforme já anunciado na introdução. 

Além das crianças, participou do estudo um grupo de adultos denominado de 

Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) e duas professoras que permaneciam na 

creche em contato com as crianças durante um turno de funcionamento das instituições e 

serão aqui chamadas de adultos profissionais. 

Entretanto, a participação da lactarista e da Auxiliar de Serviços Gerais do CMEI 2 

não foi planejada no estudo, mas existiram dois episódios recortados em que esses dois 

adultos aparecem como protagonistas interagindo com as crianças, uma vez que a situação 

observada pareceu relevante para o enriquecimento da análise aqui pretendida. Dessa forma, 

incluímos no estudo diferentes tipos de intervenções dos adultos dirigidas às crianças (oferta 

de materiais, solicitações verbais, convites para iniciar atividades, por exemplo) e outros 

intercâmbios sociais efetivados entre os pares.  

 

2.3 A TRAJETÓRIA E OS PROCEDIMENTOS DA COLETA 

 

É preciso destacar que, antes da coleta de dados ser efetivada, o presente estudo foi 

submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, recebendo autorização para o início 

dos trabalhos (ver anexo A). Vale lembrar que o título original dessa pesquisa foi alterado 

com a finalidade de se alinhar melhor aos objetivos da presente investigação.  

Dando continuidade à coleta, o passo seguinte foi a realização, em cada instituição 

educativa, de uma reunião com as famílias das crianças, Auxiliares de Desenvolvimento 
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Infantil, professoras e coordenação pedagógica, explicando-lhes os objetivos e a metodologia 

do estudo a ser desenvolvido, ocasião em que também solicitamos a autorização para o 

trabalho proposto. Ressaltamos que a participação das crianças foi autorizada por seus pais ou 

responsáveis, sendo assegurada também a interrupção da participação nas filmagens caso 

desejassem. Foi autorizado o uso das imagens para fins exclusivamente acadêmico-

científicos. 

Cabe pontuar que, apesar da impossibilidade de a criança optar pela sua participação 

no estudo, adotamos uma postura de entrada gradual no berçário a fim de evitar o desconforto 

emocional do grupo, criando, assim, possibilidades para ela consentir a presença da 

pesquisadora sem estranhamentos. Para isso, visitamos o berçário de cada instituição de um 

jeito progressivo, qual seja, aumentando o período de permanência na sala conforme as 

crianças mostravam-se mais à vontade com a presença da pesquisadora e o equipamento de 

filmagem. 

Considerando o objetivo do presente estudo, buscamos a videogravação como recurso 

metodológico para apreender as sutilezas do comportamento interativo das crianças com seus 

pares, visando um detalhamento a partir da contemplação e da repetição sistemática do 

observado, na perspectiva de alcançar posturas argumentativas advindas desse exercício de 

compreender o fenômeno-alvo de análise (CARVALHO et al, 1996; PEDROSA, 

CARVALHO, 2005). 

Vale lembrar que o uso da videogravação como instrumento de coleta e análise revela-

se pertinente para o presente estudo, haja vista que a interação de crianças pequenas não é 

algo fácil de ser observado, na medida em que elas são mais fragmentadas e fluidas quando 

comparadas às interações de adultos ou de crianças mais velhas, conforme indicam pesquisas 

nessa área (cf. ex.: FRANCHI, VASCONCELOS, ROSSETTI-FERREIRA, 2004).  

Sendo assim, o presente estudo realizou observações em dias alternados em cada creche ao 

longo dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Os registros duraram em média 

trinta minutos.  

As gravações foram feitas por câmera de vídeo móvel, operada pela própria 

pesquisadora, que às vezes se locomovia para acompanhar detalhes das interações e 

expressões das crianças que ficavam entre os berços, embaixo das mesas ou por trás do 

mobiliário, permanecendo, em vários momentos, bem próxima a elas.  

Nas ocasiões em que a câmera estava ligada na tomada, a pesquisadora não se 

locomovia pela sala durante as videogravações: ela ficava em pé, circunscrita por um 

gradeado de madeira que impedia a criança de mexer nos fios do equipamento de filmagem.  
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Cabe explicar que algumas vezes, durante as filmagens, as crianças não permaneciam 

alheias à presença do adulto-pesquisador, aproximando-se dele de diferentes modos: 

apoiando-se nas pernas da pesquisadora durante os deslocamentos pela sala, dirigindo-lhe 

olhares e/ou vocalizações. A cena descrita a seguir serve para ilustrar esse ponto: 

“A pesquisadora senta no chão e depois se baixa com a câmara na mão, com o intuito 

de observar as ações das crianças que estão debaixo de três berços alinhados. Em seguida, 

afasta-se alguns metros do local e novamente se baixa a fim de capturar detalhes da atividade 

que está acontecendo no local. Uma garota sai de lá segurando um brinquedo, dirige-se para 

perto da pesquisadora, vocaliza algo para ela e aponta na direção dos berços. A pesquisadora 

finge que entende o que ela falou e lhe diz “sim!”. Em seguida, a garota assume o turno da 

conversa dizendo: “Gabriel!”, apontando na direção dos berços. A pesquisadora responde para 

a criança: “é” (pausa). “Tô vendo Gabriel ali!”(pausa). “Vocês estão brincando de quê?”. A 

garota sorri, depois sai correndo e se enfia embaixo do berço em que o parceiro está situado.” 

 

 
Foto 00. Ayana interage com a pesquisadora 

 

A pesquisadora algumas vezes reagia às investidas sociais e comunicativas que as 

crianças lhes dirigiam, numa postura de responsividade não diretiva, ou seja, sem propor ou 

encaminhar ações para a criança, assumindo uma atitude de acolhimento social quando 

solicitada. 

Conforme postura metodológica adotada, o procedimento para a filmagem não 

obedeceu a um roteiro rigidamente estabelecido. No início de cada filmagem, registravam-se 

os adultos e as crianças presentes naquele dia e as atividades que estavam acontecendo de 

forma a obter informações da configuração social do ambiente. 

As videogravações focavam preferencialmente a díade criança–educadora ou o grupo 

de crianças com a educadora quando existiram sinais conspícuos de interação por período de 

tempo compatível com a possibilidade de investigar esse processo (PEDROSA, 1989).  

Alguns registros focais foram realizados quando uma criança iniciava uma atividade 

que provocava interesse em outras, mobilizando um agrupamento na sala. Tinha-se o intuito 

de rastrear os sinais conspícuos de interação e capturar os recursos comunicativos usados para 
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compartilhar interesses, as estratégias de iniciar e manter a atividade, o jeito de disputar 

objetos, expressar emoções, resolver conflitos, coagir ou consolar o parceiro. 

Vários momentos do registro foram definidos pela presença de duas ou mais crianças 

envolvidas numa sequência interacional. Tal organização social foi percorrida pelas tomadas 

em grupos, cujo registro seguia pistas de proximidade espacial e de orientação da criança 

(PEDROSA, 1989) e prosseguia até o término da atividade em que as crianças estivessem 

engajadas.  

Algumas vezes o foco de filmagem era bruscamente interrompido e orientado para 

locais da sala que apresentassem sonorização mais intensa, advinda dos sinais expressivos das 

crianças  principalmente risadas, gritinhos e produção sonora com objetos. Isso acontecia 

porque, frequentemente, esses comportamentos indicavam interações em curso. 

A decisão de acompanhar alguns eventos interativos de crianças ao longo da filmagem 

foi incorporada aos procedimentos. Isso acontecia quando a pesquisadora observava algumas 

atividades recorrentes que mobilizavam um agrupamento de crianças. Por exemplo, 

observamos o aparente interesse das crianças para reunir-se socialmente num local específico 

do ambiente: a mesa destinada às refeições. Decidimos, então, investigar os encontros de 

díades durante a realização de atividades conjuntas ao redor da mesa. Dessa forma, o foco da 

câmera se orientava preferencialmente para o referido local da sala, em detrimento aos outros 

eventos interativos do ambiente, nos momentos em que as crianças se reuniam lá. Isso pode 

ser demonstrado no conjunto de episódios que tem a mesa como polo de atividades conjuntas 

e exploratórias (ver episódios Encontros na mesa 1, 2 e 3, descritos no final do primeiro bloco 

de resultados e discussão). 

Durante as filmagens, perguntas também eram feitas diante do observado e 

direcionavam o foco da câmera. Por exemplo: o que determina a concentração de crianças 

em torno da mesa? foi a indagação geradora das tomadas focais de uma garota que ria bem 

alto nos diferentes momentos de suas atividades realizadas na mesa e que mobilizavam a 

reunião de pares de idade ao redor do móvel. Dessa forma, passamos a rastrear as ocasiões em 

que a garota se aproximava do local e sonorizava alto ou dava risadas a fim de investigar o 

comportamento interativo dos seus companheiros sociais diante de suas vocalizações. 

Em vários momentos dos registros, a imagem era aproximada através do zoom, 

objetivando se obterem mais detalhes sobre a atividade das crianças. 

A decisão de interromper o registro era definida pela pesquisadora que avaliava a 

possibilidade de que aquele segmento de registro seria profícuo ou não para o objetivo 

pretendido (PEDROSA, 1989; PEDROSA, CARVALHO, 2005). 
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Ao final de cada sessão, procediam-se anotações de aspectos que chamavam a atenção 

durante as filmagens. O registro dos eventos que mobilizavam o interesse da pesquisadora 

também orientava a direção do foco de observação para a próxima videogravação e servia 

para guardar informações para futuras consultas. Dessa forma, o dado registrado no caderno 

pôde ser acrescido, substituído ou descartado, a depender do ganho que se tinha com aquela 

informação. 

O registro em vídeo findou num conjunto de 19 horas de gravação, correspondentes a 38 

sessões de filmagem. 

 

2.4  A SELEÇÃO, A TRANSCRIÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DOS ACHADOS NO 

PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO 

 

A análise do material videogravado seguiu as diretrizes da opção metodológica já 

anunciadas e se desdobrou em procedimentos orientados pelo objetivo do estudo, qual seja, 

examinar o comportamento interativo da criança com coetâneos e da criança com adultos 

profissionais, relacionando-o a práticas pedagógicas, no ambiente da creche. 

 Cada registro videogravado foi assistido pelo menos duas vezes, ocasião em que se 

podia circunscrever as ações entre parceiros envolvidos em brincadeiras ou outras atividades 

partilhadas. A configuração interacional recortada foi denominada de episódio (CARVALHO, 

et al. 1996; PEDROSA, 1989). 

 As cenas foram vistas, ora em velocidade normal, ora acelerada, noutras vezes com a 

imagem “congelada” momentaneamente ou voltando nas imagens que pareciam conter 

detalhes reveladores de informações pertinentes ao episódio investigado. Esse primeiro 

rastreamento das filmagens de cunho exploratório foi eleito a fim de se ter ideia do conjunto 

de eventos de cada sessão através de uma ampla perspectiva: o que está acontecendo nas 

situações interativas?  

Em seguida, procedemos a uma primeira seleção de cenas/eventos do conjunto de 

horas videogravadas, agrupando o material selecionado em episódios numa tabela com dados 

alçados das cenas analisadas, visando facilitar o trânsito de informações entre os diferentes 

eventos. A tabela construída para tal finalidade foi subdividida em temáticas de análise com 

os seguintes indicadores (ver apêndice C):  

a) situação interativa – recorte da circunstância principal da cena;  

b) título – sinopse de um acontecimento ou detalhe que facilmente identificasse a cena- 

alvo da investigação;  
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c) CMEI/data da coleta/mídia – identificação da instituição, registro do nº da sessão na 

organização temporal e a especificação do DVD onde a cena em pauta estava copiada; 

d)  localização/minutagem – recorte temporal do(s) evento(s)-alvo(s) da investigação; 

e)  duração – extensão temporal do segmento analisado no percurso da sessão 

examinada; 

f) configuração da atividade – breve apresentação da situação interativa marcada pela 

seleção de um conjunto de significados atribuídos ao episódio; 

g)  integrantes – crianças e/ou adultos profissionais presentes na cena. 

O passo seguinte foi a seleção dos episódios para apresentação do estudo e posterior 

transcrição. O percurso de exploração de cada episódio foi feito mediante a observação e 

descrição das ações das crianças. A forma de abordar os episódios seguiu um procedimento 

sistemático, embora não rígido. Primeiramente buscava-se identificar o antecedente à 

abordagem social  pretendeu-se rastrear o início do direcionamento social da criança ao 

parceiro. Num segundo momento, foram examinados e descritos os comportamentos entre 

parceiros, focalizando as ações da criança iniciante e as (re)ações apresentadas pelo parceiro- 

alvo que caracterizam o desenrolar da interação. Nessa ocasião, uma pergunta guiou o 

percurso investigativo: como as crianças iniciam o contato social com o parceiro e se 

entrosam em atividades conjuntas? 

A exploração dos dados também considerou o contexto privilegiado para estudar ações 

da Educação Infantil (BONDIOLI, 2002). Nessa perspectiva, o estudo das práticas cotidianas 

nos permitiu refletir sobre o que se faz na creche com e para as crianças a partir de 

circunstâncias nas quais a ação educativa acontecia. Sendo assim, definimos como recorte do 

fluxo de atividades em andamento no berçário, os seguintes elementos da jornada diária: 

a) momentos de atividade dirigida pelo adulto que estrutura o acontecimento, escolhendo 

as atividades que devem ser realizadas, propondo ações, espaços e tempos e/ou atuando 

diretamente com a criança; 

b) ações de apoio às iniciativas infantis – o adulto, sem dirigir a atividade, oferece 

materiais, disponibiliza espaços, objetos e momentos para as brincadeiras de livre escolha das 

crianças e só interfere em momentos agonísticos ou em risco de segurança física da criança; 

c)  momentos de atividades de livre escolha pela criança; 

d) o período do almoço; 

e) o horário do sono opcional, depois do almoço. 
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Uma pergunta guiou o percurso investigativo neste segundo momento da exploração 

dos dados: como a interação de crianças e adultos profissionais no berçário gera indicadores 

da organização pedagógica favorável às aquisições socioafetivas e cognitivas da criança?  

Em seguida, buscamos examinar e descrever aspectos qualitativos dos episódios com o olhar 

centrado nas interações das crianças com o coetâneo e com os adultos profissionais, 

explorando as formas de inserção da criança na atividade proposta pelo adulto; a sequência da 

experiência interativa; o tipo de atividade em que os parceiros estavam envolvidos; o tipo de 

proposta sugerida pela educadora; o modo de implementação da proposta; a participação das 

crianças na proposta, examinando situações geradas a partir das sugestões da professora e/ou 

ADI; o modo como o adulto interage com as crianças durante o desenrolar da atividade; o uso 

de recursos materiais e da organização do espaço físico, bem como o modo como as crianças 

se organizam socialmente com os materiais disponíveis na sala. 

 Uma vez efetuada a transcrição das situações interativas eleitas, decidiu-se percorrer 

as singularidades de cada episódio agrupando detalhes pertinentes à organização interacional 

construída pelo grupo ou díades. Para tal empreendimento, foram utilizados códigos a fim de 

identificar eventos comuns por meio de cores e sinais gráficos. A análise do episódio 

Encontros na mesa 3 serve para ilustrar esse ponto (ver apêndice D). 

 Uma vez efetuada essa codificação, o próximo passo foi comparar as distintas 

circunstâncias no intuito de apreender as especificidades dos dados através do confronto entre 

diferenças, traços comuns ou elementos recorrentes alçados das situações interativas 

observadas. 

Para a apresentação dos resultados do estudo, julgamos pertinente resumir os 

momentos dos episódios escolhidos, preservando detalhes que orientassem o leitor para os 

aspectos da discussão que se pretendeu realçar em cada trama interacional selecionada e 

intitulada. 

A sequência de episódios transcritos e analisados não foi aleatória. Ao contrário, a 

forma de apresentação dos achados do estudo seguiu uma organização situada em dois blocos 

de análise. O primeiro conjunto apresentou a sequência de engajamento social das crianças 

com seus coetâneos em níveis de complexidade crescente e qualitativamente diferentes 

evidenciados nas ações conjuntas. 

No segundo bloco de análise, os resultados do estudo foram agrupados em episódios 

que tematizam as interfaces entre a criança em interação social e a organização das práticas 

pedagógicas no berçário planejadas com o intuito de apoiar, proteger e acolher a criança, bem 

como favorecer suas aquisições sociafetivas e cognitivas. 
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 A seguir apresentaremos e discutiremos os achados capturados por este estudo, dando 

visibilidade aos processos interativos de criança–criança e criança–adultos profissionais nas 

práticas cotidianas do berçário. Algumas implicações para a organização do ambiente 

pedagógico favorável às aquisições da criança serão apontadas. 
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3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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3.1 APRESENTANDO OS EPISÓDIOS 

 

Inicialmente cabe pontuar que os episódios apresentados neste estudo foram agrupados 

de acordo com aspectos relevantes para os objetivos da pesquisa e utilizados para 

apresentação dos achados como mote de discussão sobre cada ponto a ser debatido.  

Cada experiência interativa selecionada será antecipadamente aqui apresentada como 

forma de facilitar a cadência de ideias subsequentes aos pontos de análise que dão visibilidade 

aos achados do estudo e que serão discutidos nos itens posteriores. 

 

Nº Título do episódio Sinopse  Duração 

 
01 

 
Disputando o brinquedo 
 

 
Trata-se de uma disputa pela 
posse do brinquedo cujo 
desenlace é o “desinteresse”  
pelo objeto. 
 

 
01min 23seg 

 
02 
 

 
Ameaça ao brinquedo 

 
A orientação da atenção de um 
garoto para as ações/objetos de 
uma parceira é interpretada por 
esta como uma possível ameaça 
à posse de seu brinquedo. Ela 
afasta o brinquedo para mais 
perto de si e lhe “oferece” outro 
disponível. 
 

 
00min 32seg 

 
03 
 

 
Olhando o livro do parceiro e 
folheando o seu próprio 
 

 
Uma garota folheia um livro 
enquanto um parceiro, olhando 
para ela, folheia o livro que ele  
próprio segura. 
 

 
00min 23seg 

 
04 

 
Balançando o gradeado 
 

 
Uma criança balança um 
gradeado da sala e a outra a 
imita. A ação imitada se torna 
brincadeira compartilhada. 
 

 
00min 51seg 

 
05 

 
Encontros na mesa 1 
 

 
Duas crianças se imitam e criam 
uma sequência compartilhada 
com ações inusitadas (cospem 
sobre a mesa). 
 

 
00min 41seg 
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06 
 

 
Encontros na mesa 2 

 
A sequência anterior é retomada 
pela díade e uma terceira criança 
se envolve no mesmo tema da 
brincadeira. Ajustam gestos e 
vocalizações e assim mantêm 
ações coordenadas em torno de 
uma mesa. 
 

 
01min 52seg 

 
07 

 
Encontros na mesa 3 
 

 
A mesa é um local de encontro 
para várias crianças e muitas 
atividades: elas aproximam-se e 
afastam-se da mesa sucessivas 
vezes, batem sobre ela com 
garrafas PET e outros objetos, 
ajustam o ritmo de batidas e do 
corpo, observam-se mutuamente 
e imitam umas às outras. 
 

 
11min 02seg 

 
08 

 
Entre gritos na estante 
 

 
Brincadeira de revezamento de 
gritos e movimentos de aparecer 
e desaparecer entre duas 
crianças que ocupam 
compartimentos vizinhos da 
estante. O contexto brincante é 
gerador do ajustamento de 
intenções sociocomunicativas da 
díade. 
 

 
00min 58seg 

 
09 

 
Recriando a proposta da professora 

 
A finalidade pedagógica de usar o 
livro de canções populares como 
suporte da narrativa, proposto 
pela professora, vai se 
transformando em vários 
enredos brincantes no interior da 
dinâmica interativa entre as 
crianças e a educadora. 
 

 
06min 10seg 

 
10 

 
Qual é a música? 

 
Os sinais expressivos de uma 
criança orientam a próxima 
música a ser cantada pela 
professora que se regula pelas 
vocalizações da garota. 
 

 
01min 17seg 
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17 Jeito de dormir 

 

A professora e ADIs ajudam as 

crianças a relaxarem e 

adormecerem de diferentes 

maneiras. As próprias crianças 

buscam aconchegar-se a seu 

modo. 

19min 03seg 

 

18 

 

Hora de almoçar e tempo de 

aprender 

 

A dinâmica relacional entre 

crianças e adultos durante o 

almoço se configurou num 

espaço social de experiências no 

qual os gestos das crianças foram 

sendo circunscritos por 

significações da professora e das 

ADIs quanto ao manuseio da 

colher. 

 

20min 45seg 

 

19 

 

Fingindo ser educadora 

 

 

Uma garota serve o almoço a 

outra criança, introduzindo o 

alimento na boca da parceira 

com uma colher, imitando os 

gestos das ADIs e da professora. 

 

00min 38seg 

 

20 

 

Tem cocô na sua fralda? 

 

 

Uma garota imita os adultos na 

realização de ações de cuidado 

com as crianças, procurando cocô 

na fralda dos parceiros de idade. 

 

 

00min 42seg 

Tabela 01. Apresentação dos episódios 

 

3.2 O ENGAJAMENTO NA ATIVIDADE DO PARCEIRO: DO OLHAR QUE CONVIDA 

AO MOVIMENTO QUE RESPONDE  

 

Conforme já anunciada na contextualização do estudo, a linha que guiou o olhar 

empírico decorre da concepção de que as crianças, mesmo no primeiro ano de vida, são 

interlocutoras ativas, orientadas para a troca, regulação social e compartilhamentos. Tem-se a 
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hipótese, portanto, de que as crianças de um berçário interagem com o ambiente pedagógico 

da creche onde, gradativamente, se inserem e constroem ativamente significados. 

Guiado por essa vertente teórica, este primeiro bloco de análise visa discutir diferentes 

formas de a criança iniciar e manter ações com parceiros de idade em ocasiões de atividades 

de livre escolha, ou seja, sem a interferência direta do adulto conduzindo ou lhe propondo 

ações. A dinâmica interativa da situação social, capturada no estudo, será apresentada nos 

cinco subitens a seguir elencados e discutidos em oito episódios. 

Vale lembrar que os processos interacionais serão considerados a partir da ocorrência 

de regulação entre os sujeitos do campo interativo (CARVALHO, IMPÉRIO-HAMBURGER, 

PEDROSA, 1997), revelando a concepção de interação e de sociabilidade que orienta o olhar 

ao empírico, já discutida no capítulo anterior. 

 

3.2.1 O olhar que convida e efetiva a ação conjunta 

  Escolhemos o episódio Disputando o brinquedo (nº 01) para explorar como a atenção 

dirigida pela criança à ação de um parceiro desencadeia a construção de uma atividade 

conjunta.  

DESCRIÇÃO: Talita (F/0;11) brinca com dois ursinhos de plástico. Rico (M/0;10) 

olha para a garota; em seguida se aproxima dela, puxa um de seus brinquedos e se afasta. Ela 

se inclina na direção do garoto, estica o braço tentando recuperar a posse do objeto e grita 

alto, olhando para ele. Em seguida, segura na orelha do urso que está em sua mão e gira o 

brinquedo para o lado, perde o equilíbrio e cai deitada no chão. A câmara muda o foco.  

 

 
Foto 01. Interação Talita–Rico (1) 

 

Depois de alguns instantes, as duas crianças reaparecem em cena: Talita se aproxima 

de Rico, grita alto, levanta-se do chão e puxa das mãos do parceiro o urso que ele segura. Ele 

estica o braço, alcança e segura o urso em resposta aos puxões que Talita empreende. As duas 

crianças olham para as ADIs que estão ali próximas. 

 

Talita 

Rico 
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Foto 02. Interação Talita–Rico (2) 

 

 

Talita chora e puxa das mãos de Rico o urso, olhando para as educadoras; depois se 

afasta, carregando os dois brinquedos. Rico se vira e olha para as ADIs; depois se inclina e 

engatinha na direção da parceira. Talita se vira, olha para o garoto e vocaliza para ele num 

tom de reclamação. Em seguida, vai para detrás da estante, causando a impressão de querer se 

esconder; senta no chão, inclina o seu rosto e olha na direção do parceiro com o seu corpo 

encoberto pelo mobiliário, sorri e vocaliza. 

 

 

Foto 03. Interação Talita–Rico (3) 

 

Depois, encosta-se na parede que fica atrás da estante. Rico engatinha até perto da 

estante. A garota volta a mostrar o seu rosto por detrás da estante, olhando na direção de Rico; 

depois se esconde. Após alguns segundos, sai de trás da estante com os ursos na mão, olha 

para o garoto e sorri. Ele olha para a parceira, mas se orienta para um dos brinquedos que está 

no móvel. Talita se afasta e solta os dois ursinhos. Rico se orienta para um brinquedo que está 

na estante. 

 

 
Foto 04. Interação Talita–Rico (4) 
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Inicialmente cabe pontuar que a disputa de um objeto ocorre em meio a interações; 

não é algo planejado. Talita e Rico estavam orientados para aspectos do ambiente, num 

contexto que supostamente incentiva e impulsiona o engajamento dos parceiros na atividade 

do outro. O interesse de compartilhar com um parceiro orienta o olhar seletivo em seu meio 

social e a atenção da outra criança. Essas características se configuraram num clima de 

disputa, no episódio descrito. 

O primeiro sinal detonador das interregulações é proposto por Rico: o garoto seleciona 

as ações de Talita como foco de atenção e comunica interesse quando olha para ela, 

aproxima-se e puxa um dos brinquedos de sua mão. Talita reage inclinando-se na direção do 

parceiro, esticando o braço na tentativa de recuperar a posse do objeto, gritando alto e olhando 

para ele. A garota ainda demonstra que está interessada em recuperar o brinquedo, 

aproximando-se de Rico, gritando alto mais uma vez, levantando-se do chão e puxando o urso 

de suas mãos. Rico comunica seus esforços para ter de volta um dos brinquedos, esticando o 

braço, alcançando e puxando o urso, em resposta aos puxões que Talita empreendeu para ter 

de volta o brinquedo. Talita chora e consegue a posse do brinquedo, puxando-o das mãos de 

Rico, afastando-se e carregando os dois brinquedos, em resposta às investidas de Rico. Este 

reage, virando-se e olhando para as ADIs como se solicitasse ajuda; depois, inclinando-se e 

engatinhando na direção da parceira. Talita percebe as investidas do parceiro quando se vira, 

olha para ele e vocaliza num tom de reclamação. Em seguida, ela demonstra suas escolhas 

para manter a posse dos dois objetos quando parece buscar um “esconderijo”, deslocando-se 

para detrás da estante, inclinando o seu rosto e olhando na direção do parceiro com o seu 

corpo encoberto pelo mobiliário. Depois, encosta-se na parede que fica atrás da estante, dando 

a impressão de que está querendo sair do alcance do campo de visão do parceiro. Rico 

comunica a sua persistência em disputar os objetos com Talita, engatinhando até perto da 

estante onde a parceira se encontra. A garota monitora o deslocamento do parceiro e, para 

alcançá-lo visualmente, movimenta sua cabeça, deixando seu rosto à mostra, por detrás da 

estante, olhando na direção de Rico, mas se esconde outra vez. 

A disputa/negociação dos brinquedos é interrompida quando Talita sai de detrás da 

estante, ri e solta os dois ursos. O esconder-aparecer parece ter instigado uma mudança do 

clima afetivo: “a disputa tornou-se brincadeira”, disponibilizando, dessa forma, os objetos 

para o parceiro. Rico já havia “desistido” da disputa quando observa Talita se afastar; ele pega 

outro brinquedo da estante e não mais se orienta para os dois ursos, alvos da disputa entre a 
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díade e que nesse momento foram “disponibilizados” por Talita num local bem ao seu 

alcance. 

Como se faz notar na situação interativa que caracteriza o desfecho do episódio, o 

contexto motivacional que parece ter orientado o compartilhamento entre as crianças foi a 

disputa pela posse do brinquedo que estava com o outro ou era desejado pelo outro. O 

desenlace oferece pistas interpretativas de que o interesse pelo objeto é secundário ao 

interesse em compartilhar o objeto. Dessa forma, a disputa pela posse do brinquedo é o ponto 

de encontro entre a díade que emerge a partir da atenção orientada para o parceiro.  

Conforme observado no contínuo de ações entre as crianças, é o foco da atenção 

conjunta que sustenta o início e o desenrolar das negociações, mergulhando os parceiros num 

contexto motivacional comum, caracterizado por um enredo mútuo de ações, qual seja: 

possuir o objeto do parceiro/assegurar o objeto de interesse do parceiro. Partindo desse 

indicativo, especula-se que o compartilhamento do foco da atenção e a possibilidade de se 

perceberem como protagonistas da cena viabilizaram o curso de ações que deram andamento 

às interações das crianças. Quando uma das crianças “desiste”, o enredo se desmancha. Isso 

gera a possibilidade de pensar que cada criança demonstra compreender que seus atos 

estavam conectados com aqueles do parceiro. A atenção convergente às (re)ações do outro os 

inseriu num contexto de intenções partilhadas, permitindo que pudessem capturar e responder 

às diferentes manifestações sociocomunicativas que ambos expressaram sonora e 

corporalmente.  

O episódio Ameaça ao brinquedo (nº 02) estabelece um contraponto na discussão. 

DESCRIÇÃO: Andrey (M/1;7) olha para Alice (F/1;7), que está manipulando um 

carrinho, e se desloca em sua direção. Alice interrompe a manipulação do carrinho ao 

perceber que Andrey está se aproximando e fixa o olhar no parceiro durante sua trajetória até 

quando ele chega ao seu lado.  

 

 
Foto 05. Interação Andrey–Alice (1) 

 

Andrey 

Alice 
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Ao chegar, Andrey vocaliza e aponta para o carrinho que está com ela. Alice olha para 

ele e grita alto e veementemente: “não”.  

 

 
Foto 06. Interação Andrey–Alice (2) 

 

Em seguida, apanha outro brinquedo que encontra no chão e estende o braço em sua 

direção, como se estivesse oferecendo o objeto para o parceiro; ao mesmo tempo, Alice afasta 

o carrinho para mais perto de si. Andrey vocaliza, depois pega o brinquedo que a garota lhe 

“oferta” e se afasta. Alice o observa e, em seguida, recomeça a empurrar o carrinho no chão. 

 

 
Foto 07. Interação Andrey–Alice (3) 

 

Conforme apresentado, o olhar dirigido ao outro e a busca de proximidade física 

interferem no comportamento da criança observada de um jeito distinto daquele apresentado 

anteriormente, na medida em que os parceiros não se engajam em atividades conjuntas. 

Entretanto, ressalta-se que, na situação interativa em pauta, a configuração da ameaça ao 

brinquedo exigiu co-participação, haja vista que as crianças acolheram e interpretaram as 

(re)ações do outro.  

Como se faz notar, a orientação da atenção de Andrey para Alice, que estava 

manipulando um carrinho, e o deslocamento do garoto até perto dela são percebidos e 

interpretados por ela como uma possível ameaça à posse do seu brinquedo. A garota reage 

olhando para o parceiro e gritando alto e veementemente: “Não!” quando o garoto chega perto 

dela. Em seguida, Alice apanha um brinquedo que encontra no chão, estende o braço na 
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direção de Andrey e oferece o objeto para ele em resposta às ações do parceiro de vocalizar e 

apontar para o carrinho que está com ela.  

Esse encadeamento das ações de Alice nos permite levantar a hipótese de que a garota 

empreendeu esforços para manter a posse do seu brinquedo, como se buscasse dirimir um 

possível conflito. Alinhada a essa ideia estão outros indicativos de nossa especulação: Alice 

permanece com o olhar fixo no parceiro enquanto ele se afasta, levando o brinquedo que ela 

lhe entregou, como se estivesse monitorando seu deslocamento, antes de retomar a 

manipulação do carrinho o qual ela estava empurrando no chão, segundos antes da chegada de 

Andrey. 

As análises dos dois episódios apresentados trazem indícios empíricos de que a 

direção do olhar para o outro pode ser um elemento gerador de interferência sobre a atividade 

do parceiro. Esse dado foi encontrado num conjunto de 38 cenas analisadas, reforçando o 

pressuposto de que a criança monitora dinamicamente as ações do outro e reage ativamente às 

manifestações sociais dos coetâneos. Entre nove e doze meses, a criança apresenta grandes 

conquistas já bem documentadas por Tomasello (2003): (a) orienta o olhar na direção do olhar 

do adulto; (b) busca orientar o olhar do adulto para algum objeto. O que se realça com os 

episódios aqui descritos  no primeiro caso, com Talita e Rico, respectivamente crianças de 

10 e 11 meses, e, no segundo caso, Alice e Andrey com 1 ano e 7 meses  é que o olhar 

dirigido ao parceiro (suas ações e seus objetos) desencadeou uma atividade conjunta de 

perseguição e de negociação.  

Em 42 episódios recortados para o estudo, a direção do olhar para o coetâneo foi 

geradora do engajamento das crianças em 34 brincadeiras conjuntas. Dessa forma, no fluxo 

dos acontecimentos entre as crianças, o olhar dirigido ao parceiro funcionou como um convite 

para mobilizar o outro e envolvê-lo socialmente. Também foram encontrados 

comportamentos associados ao olhar, tais como a busca de proximidade física. Nesse caso, 

percorrendo os 42 episódios selecionados para a presente investigação, observa-se que a ação 

de aproximar-se e inserir-se na atividade da criança observada, alterando a atividade dela, 

gerou episódios agonísticos em 18 das cenas analisadas. 

 

3.2.2 Olhar e imitar: do convite ao ingresso na atividade do parceiro  

 Nesse subitem serão discutidos dois comportamentos sociais de adesão à proposta do 

parceiro em ações relacionadas à atividade do outro.  
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 O episódio Olhando o livro do parceiro e folheando o seu próprio (nº 03) foi 

escolhido para iniciar o debate. 

DESCRIÇÃO: Gabriel (M/1;8) pega um livro do chão, olha para Ayana (F/1;7) e em 

seguida se aproxima dela. Ayana olha para o livro que o parceiro segura, abaixa-se e apanha 

outro exemplar que encontrou ali próximo; depois senta, apoia o livro no chão e começa a 

virar as páginas, olhando para as figuras.  

 

   
Foto 08. Interação Ayana–Gabriel (1) 

 

Gabriel solta o seu livro, arrasta o bumbum no chão enquanto se aproxima da parceira 

com o olhar dirigido para ela. As duas crianças vocalizam alto. Ele se afasta alguns 

centímetros de Ayana, arrastando novamente seu bumbum no chão durante o deslocamento, 

permanece sentado e se inclina na direção da parceira, que continua olhando e virando as 

páginas do livro que segura. Gabriel se inclina na direção de Ayana e permanece olhando para 

ela enquanto vai virando as páginas de seu livro ao mesmo tempo que Ayana vira as páginas 

do livro dela. 

 

 
Foto 09. Interação Ayana–Gabriel (2) 

 

Como se observa no fluxo de eventos descritos, as ações de Gabriel indicam sua 

atenção dirigida para Ayana e revelam sua busca para a partilha de atividades com ela. Vários 

indicativos podem ser observados no contínuo interacional: a) o garoto olha para Ayana, 

depois solta o seu livro, arrasta o bumbum no chão na direção da parceira com o olhar 

dirigido para ela, demonstrando interesse; b) em seguida, afasta-se alguns centímetros, mas 

continua orientado para ela quando permanece sentado e inclinado na sua direção; c) ele 

permanece olhando para Ayana enquanto vai virando as páginas de seu livro ao mesmo tempo 

Gabriel 
Ayana 
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que Ayana vira as páginas do livro dela, participando da atividade da parceira, inclusive com 

ações imitativas. 

No início do episódio, a observação de Ayana dirigida à atividade do parceiro viabiliza 

sua entrada social nas ações que o garoto iniciara segundos atrás. Isso pode ser percebido 

quando ela olha para Gabriel e, em seguida, reapresenta em seus movimentos os mesmos 

gestos do garoto (apanhar um livro do chão), demonstrando compartilhamentos. 

Ayana permanece com a atenção dirigida para as imagens de seu próprio livro e não 

responde às investidas sociais de Gabriel, reveladoras de seu interesse na atividade dela: 

pode-se dizer que ele se engajou nas ações que ela realizava; entretanto, apesar de Gabriel ter 

desencadeado sua ação de pegar um livro  uma imitação de interesse num exemplar 

semelhante ao do parceiro , não se pode dizer que ela se engajou nas atividades dele, ou 

seja, não houve uma ação conjunta, mas partilharam interesses. 

 No episódio seguinte  Balançando o gradeado (nº 04) , as mesmas crianças se 

reencontram numa trama interativa diferente da apresentada anteriormente: elas constroem 

ações conjuntas por meio do compartilhamento do olhar e de ações imitativas.  

DESCRIÇÃO: Ayana (F/1;7) se aproxima do gradeado que delimita, em forma de 

zigue-zague, o espaço da sala. Ela apoia as duas mãos na borda do gradeado e o balança para 

frente e para trás. Gabriel (M/1;8) se dirige até bem próximo da parceira, mas permanece 

vocalizando e olhando para um fantoche que está em suas mãos. Ayana interrompe os 

balanços nas grades para mexer numa fralda que está amarrada numa das pontas do gradeado; 

depois, solta a fralda. 

 

  
Foto 10. Interação Ayana–Gabriel (3) 

 

Em seguida, Gabriel olha para Ayana e começa a mexer na mesma fralda que ela 

estava manipulando; depois, começa a balançar o gradeado para frente e para trás.  

 

Gabriel 
Ayana 
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Foto 11. Interação Ayana–Gabriel (4) 

 

Ayana se afasta do local, vocalizando. Em seguida, ao observar Gabriel mexendo na 

fralda, ela volta e diz para ele: “não, Gabriel!”. Ele olha para a parceira e começa a balançar o 

gradeado com uma das mãos, sorrindo.  

 

  
Foto 12. Interação Ayana–Gabriel (5) 

 

Ela sorri e também apoia suas mãos próximas às de Gabriel e começa a balançar o 

gradeado junto com ele. O movimento do balanço das grades aumenta a velocidade e ganha 

um ritmo mais forte. Ayana começa a rir mais alto. Gabriel esboça um sorriso. Ele solta as 

grades e olha para o fantoche que está em suas mãos. Ayana continua balançando e sorrindo 

alto. Em seguida, Gabriel olha para a parceira, apoia suas mãos próximas ao local onde Ayana 

segura e recomeça a balançar o gradeado junto com ela. Balançam para frente e para trás o 

gradeado por repetidas vezes até Gabriel interromper os movimentos e correr para a mesa. 
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Foto 13. Interação Ayana–Gabriel (6) 

 

Diferentemente do episódio anterior, as crianças monitoram suas ações e viabilizam o 

andamento e o curso da sequência. No início do episódio, Gabriel sinaliza interesse pelas 

ações de Ayana quando se desloca para bem próximo da parceira que está balançando as 

grades, apesar de aparentemente “entretido” com um fantoche que está em suas mãos. Outro 

sinal de interesse pode ser notado quando Gabriel olha para a parceira e começa a mexer na 

mesma fralda que ela mexia, depois começa a balançar o gradeado para frente e para trás, tal 

como ela fazia, segundos atrás.  

Como se faz notar, a observação prévia da ação de Ayana permitiu o engajamento de 

Gabriel na atividade que ela iniciara. No sequência do episódio, Ayana reage quando percebe 

Gabriel mexendo na fralda que ela manipulava segundos atrás: volta para o local (lembrando 

que ela tinha se afastado momentos antes), chega perto do parceiro e diz para ele num tom de 

aparente desagrado: “não, Gabriel!”, demonstrando que está regulada por ele. 

Reciprocamente, as palavras de Ayana e sua proximidade física regulam o parceiro que a 

reapresenta a atividade de balançar as grades para frente e para trás, instigando-a à retomada 

de sua ação.  

No contínuo interacional, a imitação das atitudes de Ayana, empreendida por Gabriel, 

instaura a configuração da atividade entre a díade, que passa a compartilhar um enredo 

comum de ações: balançar as grades para frente e para trás. O olhar de Gabriel dirigido à 

parceira e os balanços na grade funcionaram como um convite para o início das ações 

conjuntas que foi aceito por Ayana na medida em que também olhou para ele, sorriu e 

recomeçou a balançar as grades, sinalizando adesão à proposta. Dessa forma, a brincadeira 

entre a díade foi iniciada e sustentada por meio da troca de olhares e dos ajustes posturais 

evidenciados nos movimentos cadenciados de balançar o gradeado de madeira para frente e 

para trás, durante vários segundos.  
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Diante dos elementos apresentados, o olhar e o imitar delimitaram um campo de 

oportunidades de compartilhamentos da atenção e de transformação dessas ações em uma 

brincadeira conjunta: um jogo de imitar e ser imitado que foi sendo estabelecido e mantido 

com o revezamento de turnos e do enredo “balançar o gradeado”. O modo como se deu a 

sequência de ações das crianças nos apresenta um roteiro de turnos, de olhares e de 

movimentos: olhar para outra criança e realizar a mesma atividade dela repercute nesta 

criança como um interesse de compartilhamento. Por sua vez, retomar a atividade inicial, 

orientando a atenção para o parceiro que a imitou, revela uma disposição de aceitar o 

compartilhamento e efetiva um engajamento social.  

Ressaltamos que a observação prévia da atividade do parceiro e o posterior 

engajamento em ações imitativas foi um dado encontrado em 41 das cenas analisadas no 

presente estudo.  

Esses achados reforçam as ideias de Nadel e Baudonnière (1981), que explicam que a 

repetição do mesmo papel, atitude ou atividade se constitui num modo de a criança 

estabelecer e manter diálogos com parceiros da mesma idade, um modo do imitador dirigir-se 

ao modelo e sinalizar interesse pelo que ele faz. 

 

3.2.3 Imitar para compor ações conjuntas  

Para dar continuidade ao debate que reforça a ideia anteriormente apresentada do 

papel da imitação como um importante meio de compartilhamentos, escolhemos três 

episódios que têm em comum a reunião de crianças num local específico da sala  a mesa 

, que se torna um polo de atividades exploratórias e conjuntas, conforme apresentaremos. 

 Abrimos a discussão com o episódio Encontros na mesa 1 (nº 05). 

DESCRIÇÃO: a pesquisadora regula-se pela risada de Ayana (F/1;7) e direciona o 

foco para a garota, que está rindo bem alto, posicionada ao lado de Gabriel (M/1;8). Este, 

perto da mesa, baixa a cabeça e põe um pouco de saliva sobre a mesa. Ayana continua rindo 

alto; ela olha para o parceiro, aproxima-se dele, baixa a cabeça e também coloca saliva na 

mesa, tal como Gabriel fizera antes. Este observa o que ela faz. 
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Foto 14. Interação Ayana–Gabriel (7) 

 

Em seguida, Gabriel apoia as duas mãos na mesa e começa a deslizá-las; depois, bate 

alternadamente com as mãos na mesa, olhando para Ayana. Esta olha para ele e começa a 

bater com as duas mãos na mesa, alternadamente.  

 

  
Foto 15. Interação Ayana–Gabriel (8) 

 

Ele se inclina, aproxima a sua boca da mesa e cospe na superfície do móvel. Ela o 

olhava; imediatamente, interrompe as batidas, inclina a cabeça e coloca um pouco de saliva 

em cima da mesa. Gabriel permanece olhando para Ayana. Depois, chega mais perto dela, 

coloca suas mãos espalmadas sobre a saliva da parceira e começa e deslizá-las, espalhando a 

saliva como se estivesse limpando a mesa.  

 

   
Foto 16. Interação Ayana–Gabriel (9) 

 

Ayana afasta as mãos do garoto, mas ele retoma o movimento de espalhar a saliva da 

mesa com as duas mãos. A garota dá uma palmada numa das mãos de Gabriel e fala 

“Gabriel!”. Este retira as mãos da mesa, mas em seguida recomeça a deslizá-las sobre a mesa 
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no local da saliva. Ayana olha para o parceiro e lhe diz: “Não!”, dando palmadas nas mãos 

dele. Em seguida, fala num tom de reclamação: “Gabriel, não!” e bate outra vez nas mãos do 

garoto.  

 

   
Foto 17. Interação Ayana–Gabriel (10) 

 

Gabriel aproxima seu rosto da mesa e coloca saliva na superfície. Ayana olha para ele 

e, em seguida, coloca saliva na mesa. As crianças deixam de se orientar mutuamente com a 

chegada de Pedro (M/0;9), que entrega um fantoche para Gabriel. Ayana corre na direção de 

um grupo de crianças que brincam. 

 

   
Foto 18. Interação Ayana–Gabriel (11) 

 

 

O episódio descrito revela indicadores de que a criança busca ajustar-se às ações do 

parceiro de um jeito criativo, acrescentando novos elementos durante a interação, como se 

estivesse experimentando diferentes formas de organizar seus gestos. Isso pode ser notado, no 

início do episódio, quando as crianças baixam a cabeça e colocam a saliva na mesa por meio 

do revezamento de ações: primeiro é Gabriel quem baixa a cabeça e põe um pouco de saliva 

sobre a mesa, introduzindo a sequência de gestos; no turno seguinte, é a vez de Ayana olhar 

para o parceiro, aproximar-se dele, baixar a cabeça e também colocar saliva na mesa, tal como 

o parceiro fez, demonstrando adesão às suas ações. No contínuo da interlocução, Gabriel 

altera a sequência de gestos que iniciara, adicionando dois novos movimentos sobre a mesa: 

deslizar as mãos e, em seguida, bater alternadamente na superfície do móvel. Ayana 

reapresenta os movimentos que parece ter escolhido: bate na mesa com as duas mãos 

alternadas, mas não realiza o movimento de deslizar as mãos, tal como Gabriel. 
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Na sequência do episódio, o garoto reapresenta a ação já executada anteriormente, 

indicando sua motivação para explorar essa atividade: coloca saliva novamente na superfície 

do móvel. Ayana interrompe as batidas, inclina a cabeça e coloca um pouco de saliva em cima 

da mesa, olhando para Gabriel, nos dois momentos em que ele realizou esses gestos. Assim, 

ela demonstra que se regula por ele. A recíproca é verdadeira uma vez que Gabriel orienta sua 

atenção para ela e mantém a sequência de ações, desdobrando-a com acréscimo de novas 

possibilidades. 

Entretanto, Ayana mais uma vez escolhe as ações que pretende realizar na medida em 

que não se engaja no deslizar as mãos sobre a saliva. Ela demonstra de diversas formas sua 

desaprovação nas três vezes que Gabriel realizou o movimento de limpar a saliva da mesa 

com as mãos espalmadas: afastando as mãos do garoto, dando palmadas na mão do parceiro e 

se dirigindo a ele num tom de reclamação nas vezes em que lhe disse “não!”, mostrando-se 

zangada e ainda reforçando sua opinião ao pronunciar “Gabriel, não!”. 

O comportamento de Ayana nos autoriza afirmar que a repetição das ações do outro 

não é uma réplica passiva, na medida em que envolve observação atenta e escolha ativa por 

parte do imitador. Pressupõe a construção de significados, porque exige posicionar-se diante 

do outro, avaliando a pertinência daquelas ações, possivelmente balizadas a partir de 

experiências prévias, mas elaborados na própria ação de imitar, distanciando-se, portanto, da 

reprodução mecânica. 

Ressaltamos que esse dado foi observado em 41 cenas analisadas na presente tese. 

O episódio Encontros na mesa 2 (nº 06) segue nessa vertente de argumentação.  

DESCRIÇÃO: a pesquisadora escuta o som da risada de Ayana e orienta o foco da 

câmera para ela. A imagem registra Ayana batendo na mesa com as duas mãos alternadas, ao 

lado de Gabriel. Este imita o jeito de Ayana sorrir, abrindo a boca e vocalizando. Ele olha 

para ela e apoia as duas mãos na mesa; depois, começa a bater no mesmo ritmo das batidas da 

parceira. Enquanto bate, ele olha para Ayana e diz bem alto: “ê, ê, ê, ê!”. Ayana dá risadas, 

olha para Gabriel e grita alto: “ê, ê, ê, ê!”. As duas crianças continuam gritando “ê, ê, ê, ê!” 

quando Ayana acelera as batidas com as mãos alternadas na mesa. Em seguida, Gabriel olha 

para ela e também acelera o ritmo das batidas, do mesmo jeito que Ayana.  
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Foto 19. Interação Ayana–Gabriel (12) 

 

Ele se desloca até a mesa ao lado e, na trajetória, olha para trás, dando a impressão de 

querer ver se Ayana o acompanha ou o observa. Gabriel inclina o rosto até bem perto da 

superfície da mesa e coloca um pouco de saliva no local. Levanta-se rapidamente e olha para 

Kailane (F/1;5), que se aproxima da primeira mesa gritando alto “ah, ah, ah, ah!”.  

 

 
Foto 20. Interação Ayana–Gabriel–Kailane (1) 

 

Kailane bate com as duas mãos alternadas na mesa, tal como os parceiros estavam 

fazendo segundos atrás, revezando o olhar para Ayana e Gabriel. Este olha para ela, grita alto 

“ah, ah, ah, ah!” e bate com as duas mãos alternadas na mesa. Ayana inclina o rosto na 

superfície da mesa e também coloca um pouco de saliva no local, tal como Gabriel fez; 

depois, levanta a cabeça e começa a bater alternadamente com as duas mãos na mesa, no 

mesmo ritmo dos parceiros, olhando para eles. As três crianças começam a gritar “ah, ah, ah, 

ah!” enquanto realizam os movimentos de bater na mesa. Gabriel começa a bater sobre ela, 

dizendo “ah, ah, ah, ah!”, enquanto olha para as parceiras. Ayana se vira e começa a bater na 

mesa, olhando para ele e gritando “ah, ah, ah, ah!”. Kailane começa a bater no mesmo ritmo 

dos parceiros e a grita “ah, ah, ah, ah!”, olhando para a díade. 

 

Kailane 
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Foto 21. Interação Ayana–Gabriel–Kailane (2) 

 

Ayana apoia uma mão em cada mesa e começa a bater em cada mesa, olhando para 

Kailane. Em seguida, ela olha para Gabriel, que se posiciona na outra mesa e se desloca para 

lá, batendo com as duas mãos. Gabriel se dirige para a frente de Ayana e aumenta o tom do 

grito, parecendo fazer um esforço vocal ao dizer  “ah, ah, ah, ah!”, porque seu rosto torna-se 

corado. Kailane e Ayana também aumentam a intensidade do grito, olhando para ele, dizendo 

“ah, ah, ah, ah!”, enquanto batem na mesa.  

 

 
Foto 22. Interação Ayana–Gabriel–Kailane (3) 

 

Gabriel baixa a cabeça e coloca saliva na mesa. Em seguida, Ayana se baixa e cospe 

na superfície da mesa. Kailane olha para os dois e grita ainda mais alto que da vez anterior, 

parecendo fazer um esforço vocal ao dizer “ah, ah, ah, ah!”. Gabriel desliza sua mão, 

espalhando a saliva de Ayana na mesa. Em seguida, Ayana se baixa e coloca saliva na mesa 

(não temos certeza se ela cospe ou lambe a mesa porque ela estava de costas para a câmera).  

 

 
Foto 23. Interação Ayana–Gabriel–Kailane (4) 

 

Kailane baixa a cabeça e lambe a mesa. Gabriel, em seguida, baixa-se e coloca saliva 

na mesa. Kailane, que estava olhando para os dois, lambe novamente a mesa. Gabriel desliza 

as mãos sobre a saliva de Ayana como se estivesse limpando o local. Ayana dá um tapa no 
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rosto dele e lhe diz “não!”, enquanto Kailane observa a cena. Gabriel dá um tapa na cabeça de 

Ayana. Kailane se baixa e passa a língua em cima da mesa. Os três olham na direção de um 

adulto, a Auxiliar de Desenvolvimento Infantil que fala algo (não se entende o que ela diz), e 

se afastam.    

 

  
Foto 24. Interação Ayana–Gabriel–Kailane (5) 

 

Mais uma vez, as crianças brincam reapresentando elementos da sequência de ações 

do parceiro (tema da brincadeira) discutido no episódio Encontros na mesa 1: bater na mesa, 

colocar a saliva na superfície do móvel e espalhá-la com as mãos espalmadas. Entretanto, 

diferentemente das situações interativas anteriores, a díade, neste episódio, recebe a adesão de 

outra criança, que se engaja de modo ritmado, revelando similaridade de ações, com batidas 

sincronizadas das mãos sobre a mesa. Há também vocalizações que foram acrescidas às 

batidas na mesa e inclusão de outro mobiliário, expandindo o cenário de realização do 

episódio. 

No início do episódio, Gabriel e Ayana se engajam na atividade por meio de ajustes 

rítmicos de batidas da mesa e reapresentação da vocalização do parceiro. Vários são os 

elementos que se alinham a esses achados: ao se regular pela risada alta de Ayana, Gabriel 

finge que ri alto, imitando o jeito da parceira sorrir, abrindo a boca e vocalizando alto 

também. Gabriel olha para Ayana e apoia as duas mãos na mesa; depois, bate no mesmo ritmo 

das batidas dela, demonstrando emparelhamento de ações com os movimentos que ela 

executa.   

Na sequência do episódio, a díade demonstra outros compartilhamentos quando 

realizam movimentos ajustados de batidas na mesa e vocalizações: Ayana olha para Gabriel e 

começa a gritar alto “ê, ê, ê, ê!”, enquanto ele bate na mesa e grita “ê, ê, ê, ê!” olhando para 

ela. As duas crianças gritam juntas “ê, ê, ê, ê!” e batem na mesa. Quando Ayana acelera as 

batidas com as mãos alternadas na mesa, Gabriel também acelera seu ritmo de batidas. Dessa 

forma, as duas crianças conseguem acordos sobre o enredo das ações brincantes por meio de 

ajustes rítmicos e vocais. 
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A brincadeira de bater na mesa e gritar “ê, ê, ê, ê!” ganha a adesão de Kailane quando 

esta se aproxima dos parceiros gritando alto “ah, ah, ah, ah!”. Ela também bate na mesa, 

aderindo ao enredo da brincadeira que Gabriel e Ayana realizavam segundos atrás. Como se 

observa, a cena não está mais disponível no campo de visão de Kailane, porque os parceiros já 

estavam engajados noutras ações quando ela se aproximou. Entretanto, ao reapresentar os 

movimentos dos parceiros, a garota nos dá indícios de que guardou a situação que foi 

observada por ela, mostrando-se regulada. A partir desses elementos, inferimos que a 

observação das ações dos parceiros proporcionou o primeiro elo de compartilhamento com a 

dupla brincante, seguida da imitação, que funcionou como um recurso de engajamento de 

Kailane nas características da brincadeira da díade.  

Como se percebe, as vocalizações de Kailane (“ah, ah, ah, ah!”) e sua proximidade 

física em relação à díade mudam o curso das ações da própria díade: Gabriel mostra-se 

socialmente sensibilizado para compartilhar com Kailane as novas vocalizações “ah, ah, ah, 

ah!”, enquanto bate na mesa, ajustando-se ao som que ela emite e ao seu movimento. Ayana 

demonstra seu engajamento na nova característica da brincadeira do grupo quando bate na 

mesa e grita “ah, ah, ah, ah!”. Dessa forma, a nova sonorização é incluída às ações das 

crianças, que passam a brincar juntas de gritar “ah, ah, ah, ah!” e bater alternadamente com as 

mãos na mesa. Ayana, Gabriel e Kailane demonstram adesão à nova forma de brincar do 

grupo quando gritam “ah, ah, ah, ah!” e realizam os movimentos de bater na mesa numa 

sincronia interativa que se repetiu por algumas vezes.  

Esses dados reforçam a ideia de que a imitação, numa situação interativa, assume a 

função de veículo e contexto de apreensão e compartilhamento de significados e fortalecem 

resultados de outros estudos (NADEL, BAUDONNIÉRE, 1981; CARVALHO, PEDROSA, 

2004; por exemplo) que destacam a imitação como sistema comunicativo não-verbal numa 

fase do desenvolvimento infantil em que a linguagem oral ainda não se consolidou. 

O episódio Encontros na mesa 3 (nº 07) segue essa proposição. Da longa sequência 

interativa que dura 11min e 02seg, foram recortados cinco momentos que estão descritos a 

seguir. 

 

1º Momento - 02min 06seg 

A câmera registra seis crianças situadas ao redor de uma mesa: Kailane (F/1;5), 

Andrey (M/1;7) e Gabriel (M/1;8) estão em pé, batendo na superfície do móvel com garrafas 

plásticas. Fernando (M/1;8) e Alice (F/1;7) estão observando os parceiros. Ayana (F/1;7) 

começa a rir alto, dirige-se para a mesa e começa a bater na superfície do móvel usando uma 
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garrafa. Depois ela pega outro objeto e se afasta. Fernando começa a balançar o corpo para 

cima e para baixo ao som das batidas que os parceiros empreendem. Em seguida, Fernando se 

afasta, volta com uma garrafa e começa a bater na mesa. Gabriel bate na mesa com uma 

garrafa, olhando para as batidas de Kailane, que está ao seu lado batendo forte na mesa com 

uma garrafa. Em seguida para. Kailane também interrompe as batidas.  

 

 
      Foto 25. Interação de crianças ao redor da mesa (1) 

 

Andrey recomeça a bater na mesa com uma garrafa. Imediatamente Gabriel retoma as 

batidas usando sua própria garrafa. Os dois batem na mesa com o mesmo ritmo. Kailane olha 

para os parceiros e retoma as batidas com a garrafa dela, acrescentando um balanço de cabeça 

para cima e para baixo. Fernando se afasta. Ayana aproxima-se de Gabriel, puxa a garrafa das 

mãos dele e, como não consegue ter o objeto, apoia as duas mãos na mesa e começa a bater na 

mesa no mesmo ritmo acelerado das batidas do grupo.  

 

                         
Foto 26. Foto 25. Interação de crianças ao redor da mesa (2) 

 

 

Fernando se aproxima, começa a bater com uma mão espalmada no mesmo ritmo dos 

parceiros e, em vários momentos, olha para Gabriel, que está posicionado ao seu lado, 

batendo com a garrafa na mesa. Andrey olha para Gabriel e ajusta seu ritmo de batidas ao 

dele. Alice permanece em pé, olhando para todo o grupo; depois, pega uma garrafa que estava 

Fernando 

Alice 

Kailane 
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na mesa e se afasta. As crianças se deslocam para outros lugares da sala, e a mesa fica sem 

ninguém por alguns segundos. 

 

2º Momento - 02min 06seg 

Gabriel se aproxima e começa a bater na superfície da mesa com uma garrafa. Andrey 

se desloca para perto da mesa e se posiciona ao lado de Gabriel; Andrey passa a bater na mesa 

também. Alice olha para Gabriel, aproxima-se e coloca duas garrafas em cima da mesa. 

Kailane também se aproxima e começa a bater na mesa com a garrafa que está em suas mãos. 

Todas as crianças se afastam da mesa e se dirigem para o local da sala em que há crianças 

disputando uma cesta. Segundos depois, Andrey volta à mesa, apoia a garrafa na superfície e 

rola o objeto, segurando na tampa da garrafa, parecendo observar atentamente os movimentos 

que realiza; depois ele se afasta. Fernando se aproxima da mesa e bate nela com uma de suas 

mãos; olha para Gabriel, que já voltou e está batendo com uma garrafa na mesa, e depois 

começa a bater na mesa com dois rolos de papelão.  

 

 
Foto 27. Interação de crianças ao redor da mesa (3) 

 

Gabriel se afasta; depois se aproxima da mesa e começa a bater nela com uma garrafa, 

olhando para Andrey e balançando a sua cabeça no ritmo das batidas do garoto. Fernando se 

aproxima da mesa, posiciona em pé dois rolos de papelão (cilindro de embalagem de papel 

filme) sobre a mesa; em seguida, dá umas pancadinhas rápidas, retira e morde os objetos. 

Gabriel tenta tomar um dos rolos do parceiro, mas não consegue. Em seguida, apanha um 

cone do chão, dirige-se até a mesa e apoia o objeto de um jeito parecido com o de Fernando 

(batidas rápidas na mesa com os cilindros); depois, retira o objeto da mesa, enfia sua mão 

dentro dele e se afasta da mesa. Andrey começa a bater com uma garrafa na mesa. Gabriel se 

aproxima e começa a bater na mesa também, usando uma garrafa que segura na mão.  
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         Foto 28. Gabriel bate na mesa com o cone 

 

3º Momento - 02min 56seg 

Alice se aproxima de Gabriel e Andrey, que estão batendo garrafas na mesa, apoia 

seus cotovelos na mesa e observa as ações dos garotos por vários minutos. Fernando se 

aproxima, põe dois cones em cima da mesa e se afasta mordendo os dois cilindros de papelão. 

Alice se afasta. Fernando se reaproxima com os dois cones na mão. Gabriel bate com a 

garrafa na mesa, olhando para Fernando, que começa a bater na mesa usando os cones. 

Gabriel bate nos cones de Fernando usando uma garrafa. Fernando se afasta um pouco da 

mesa. Gabriel solta a garrafa e se afasta do grupo. Ayana aproxima-se com uma garrafa na 

mão e bate várias vezes esse objeto na mesa; depois se afasta. Andrey aproxima-se com uma 

garrafa e também começa a bater na mesa. Gabriel bate com duas garrafas na mesa e atinge as 

mãos de Andrey. Este se afasta com cara de choro. As crianças se afastam por alguns 

segundos da mesa. A câmara muda de foco. 

 

 
                              Foto 29. Gabriel bate com a garrafa na mão de Andrey 

 

 

 

Gabriel 
Andrey 
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4º Momento – 03min 32seg 

Ayana e Gabriel tentam colocar algumas garrafas em pé na superfície da mesa. Depois 

Ayana se baixa segurando duas garrafas e as balança, agachada, olhando para Gabriel. Em 

seguida, ela fica em pé e morde a tampa de uma garrafa, olhando para Fernando. Este olha 

para a parceira; depois, coloca na boca um dos cones de papelão que segura.  

 

  
                                 Foto 30. Interação Gabriel – Ayana – Fernando 

 

Kailane aproxima-se, pega uma garrafa que está em cima da mesa e se afasta. Alice 

aproxima-se, apoia os braços na superfície da mesa e observa os parceiros. Depois tenta tomar 

um dos cones que Fernando segura. A lactarista pede para Fernando entregar um objeto para 

ela. Alice puxa das mãos do parceiro um dos cones, chorando, mas ganhando a posse do 

objeto. Gabriel começa a bater com a garrafa na mesa. Ayana olha para ele, sorri, vocaliza e, 

em seguida, apanha uma garrafa que está no chão e começa a bater na mesa também. Depois 

Ayana afasta-se, balançando a garrafa. Alice aproxima-se, apoia-se na mesa e observa os 

parceiros. 

 

   
Foto 31. Alice disputa o cone com Fernando 

 

5º Momento – 03min 56seg 

Fernando se baixa e entra debaixo da mesa com uma garrafa e um cone nas mãos. Ele 

permanece no local por vários minutos. Alice, que estava em pé, apoiada na mesa, baixa-se 

Gabriel 

Fernando 

Ayana 
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também e se volta para Fernando, observando-o durante todo o tempo que ele permaneceu lá. 

Gabriel aproxima-se e entra embaixo da mesa, segurando duas garrafas nas mãos. Em 

seguida, Gabriel sai do local e brinca de colocar as garrafas em pé sobre a mesa.  

 

  
                                     Foto 32. Alice observa os parceiros embaixo da mesa 

 

Duda (F/1;2) aproxima-se da mesa e bate com as mãos sobre ela, olhando para 

Gabriel. Depois, tenta pegar uma das garrafas que o garoto possui, mas as garrafas caem da 

mesa. Ayana aproxima-se e bate na mesa com as duas mãos. Duda pega uma das garrafas e 

tenta empilhá-las tal como Gabriel estava fazendo. Alice aproxima-se e senta ao lado de 

Fernando, que saiu de debaixo da mesa. A câmera muda o foco. Em seguida, retoma os 

registros e foca Alice sentada, sozinha, embaixo da mesa, no mesmo local que Fernando 

estava sentado minutos atrás.  

 

 
                 Foto 33. Alice senta ao lado de Fernando; depois, entra embaixo da mesa 

 

A descrição dos momentos interativos apresentados nos oferece indicativos da 

motivação das crianças por um local específico do ambiente: a mesinha usada para as 

refeições do grupo.  

Observando a ida sucessiva das crianças àquele local da sala, em diferentes dias e 

momentos da jornada diária, é possível supor que esta preferência se devia às crianças ali 

presentes e/ou às atividades ali realizadas e/ou ainda à possibilidade de iniciar ou efetivar com 

os parceiros um encontro interessante, a exemplo do que já aconteceu em outros momentos, 

como a atividade de bater com as mãos espalmadas na mesa, que reaparece nos três episódios 

Alice 

Alice Fernando 
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Encontros na mesa apresentados anteriormente. A mesa é um móvel que acomoda bem as 

crianças: além de ser de uma altura compatível com a altura das crianças, também permite 

apoio a diferentes objetos e ações e, principalmente, uma disposição espacial em que as 

crianças permanecem voltadas umas para as outras em seu redor. Em outras palavras, a mesa 

convida à interação social!   

Entretanto, com o objetivo de atender ao que visa esse subitem, o comentário 

apresentado será acrescido de novos elementos no que diz respeito à ocorrência de 

comportamentos imitativos entre os pares, focando seus diferentes níveis e complexidades. 

Um primeiro fato que se destaca no episódio descrito é o engajamento da criança na 

atividade que o outro realiza por meio do uso de objetos diferentes daqueles manipulados 

pelo companheiro. Isso pode ser demonstrado no 2º momento, quando Fernando reapresenta 

as mesmas ações de bater na mesa que observa Gabriel realizar, só que usando os dois rolos 

de papelão que segura nas mãos. Na sequência do 2º momento do episódio, Gabriel 

demonstra motivação para compartilhar atividades exploratórias com Fernando na medida em 

que toca rapidamente na mesa com o cone de um jeito parecido com as ações que o parceiro 

realizou na ocasião em que bateu rapidamente no móvel com os dois cilindros. Outro dado 

observado na interação dessa díade é aquele que ressalta o aparente interesse de Gabriel pela 

atividade de Fernando quando escolhe, dentre os brinquedos espalhados ao seu alcance, um 

objeto (cone) que possui características parecidas com os cilindros que estavam nas mãos do 

parceiro: como se observara, tanto o cone quanto os cilindros são tubos alongados. No 3º 

momento do episódio, a díade se reencontra para realizar ações em comunhão: bater na mesa. 

Nessa ocasião, a similaridade de ações pode ser notada quando Gabriel bate com a garrafa na 

mesa, olhando para Fernando, que, por sua vez, regula-se por Gabriel e começa a bater no 

móvel usando os dois cones que segura. 

Outra atitude imitativa foi notada quando Ayana fica em pé e começa a morder a 

tampa de uma garrafa, olhando para Fernando. Em seguida, Fernando olha para a parceira e 

coloca na boca um dos cones de papelão que segura, demonstrando engajamento na atividade 

realizada pela parceira segundos antes. 

Fazendo um contraponto com os dados anteriores, outra ocorrência social observada 

nas cenas descritas foi o engajamento da criança na atividade que o outro realiza através do 

uso dos mesmos objetos manipulados pelo parceiro.  

Conforme descrito, as ações compartilhadas de bater na mesa através do uso de 

garrafas plásticas esteve presente na maioria das ações das díades ao redor da mesa, 

funcionando como recurso de engajamento na atividade que o outro realiza. Vários exemplos 
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podem ser alinhados, dos quais destacamos os seguintes: no 1º momento do episódio, 

Kailane, Andrey e Gabriel já aparecem batendo na mesa com garrafas plásticas, 

demonstrando compartilhamentos do trio. Ayana demonstra adesão à atividade dos parceiros 

quando se dirige para a mesa e começa a bater na superfície do móvel usando uma garrafa, tal 

como fazem Kailane, Andrey e Gabriel. Após se afastar da mesa, Kailane demonstra seu 

ingresso na atividade de Andrey e Gabriel quando olha para os parceiros e reapresenta as 

ações dos garotos, batendo na mesa com a sua garrafa. 

A partir da interação criança–criança apresentada, podemos dizer que a observação da 

ação do parceiro e, posteriormente, a entrada da criança na atividade que o outro realiza foi 

efetivada com o uso do objeto. Isso pode ser reforçado a partir de mais um dado alçado do 4º 

momento do episódio, quando Ayana olha para Gabriel, que está batendo com garrafas na 

mesa, sorri e vocaliza para ele, indicando interesse no que ele faz. Em seguida, demonstra 

adesão ao tema da atividade do parceiro, escolhendo, dentre os objetos que estão espalhados 

no chão, uma garrafa de plástico para iniciar e continuar batendo na mesa, tal como Gabriel 

estava fazendo. 

Outra forma de engajamento da criança na atividade que o outro realiza através dos 

usos da garrafa foi decorrente da sincronia de ações. Tal comportamento foi observado no 1º 

momento do episódio, quando Andrey e Gabriel se engajam em ações conjuntas batendo 

ritmicamente com as garrafas na mesa. Também reparamos que, no andamento interacional 

do 2º momento do episódio, Andrey e Gabriel voltaram a se envolver em ações conjuntas 

através da sincronia de movimentos, mas com suportes diferentes, enquanto estão engajados 

na atividade de bater na mesa com garrafas: Gabriel usa os movimentos de sua cabeça para se 

ajustar ritmicamente aos movimentos que Andrey realiza com as batidas da garrafa na mesa. 

Dessa forma, os dados apresentados apontam para um conjunto de variações nos usos 

dos objetos disponíveis na sala, mas com fins ligados ao tema da ação comum entre as díades.  

Percorrendo os diferentes exemplos apresentados, é possível dizer que as ações 

individuais foram sendo ajustadas às ações de um parceiro específico. Nos registros, dois 

aspectos chamam a atenção: o primeiro é a sincronia de ações das crianças sem o uso de 

objetos que pode ser notada no 1º momento, quando Ayana bate na mesa com as duas mãos, 

no mesmo ritmo acelerado que Gabriel empreende para bater as garrafas na mesa; isso 

ocorreu mesmo tendo ela disputado a posse das garrafas sem o êxito de tirá-las das mãos de 

Gabriel. Fernando se insere na atividade da díade quando se aproxima da mesa sem garrafas, 

mas começa a bater com as duas mãos espalmadas no ritmo dos parceiros, demonstrando 

compartilhar com eles.  
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O segundo fato que chama atenção no episódio se refere à prolongada observação das 

ações do parceiro antes do ato imitativo se efetivar que pode ser notada no longo tempo em 

que Alice observa Fernando, para, posteriormente, se engajar nas ações do garoto através da 

imitação de suas atitudes. Isso pode ser notado no 5º momento, quando Alice permanece por 

vários minutos agachada, voltada para Fernando, observando o parceiro que está embaixo da 

mesa. Somente depois que Fernando se afasta do local, ela demonstra aderir ao que ele fazia, 

entrando embaixo da mesa e permanecendo sentada no mesmo local ocupado pelo parceiro 

anteriormente.  

Como se faz notar a partir de Alice, a reapresentação das atitudes de Fernando não 

aconteceu simultaneamente à ação realizada por ele; implicou uma observação prolongada do 

parceiro, como se o estivesse examinando atentamente antes de imitá-lo. 

Vale ressaltar que a atitude de contemplação do parceiro foi observada em Alice em 

outros momentos do episódio, nas variadas situações em que ela demonstra que estabeleceu 

contato social através do olhar: a) no 1º momento, quando aparece olhando para os parceiros, 

em pé, junto das crianças engajadas em ações de bater com as garrafas da mesa; b) no 3º 

momento, quando apoia seus cotovelos na mesa e observa por vários minutos Gabriel e 

Andrey bater na mesa com garrafas; e c) no 5º momento do episódio, quando se aproxima da 

mesa em duas ocasiões nas quais apoia os cotovelos na mesa com o olhar dirigido aos 

parceiros que realizavam ações com objetos em cima do móvel.  

Em seu conjunto, os episódios em torno da mesa demonstram que as crianças 

selecionam a atividade do parceiro, circunscrevendo um modo de agir que se torna 

compartilhado, uma espécie de acordo interacional que se instaura no grupo por meio da 

imitação. Nesse contexto, as ações similares funcionaram como suporte para a entrada da 

criança na atividade que o outro realizava, e o contexto no qual os interagentes se inseriram 

permitiu a manutenção coletiva da atividade.  

O próximo episódio segue nessa trilha de argumentação.  

 

4.2.4 Ajustar intenções sociocomunicativas através do movimento 

Este subitem explora alguns indícios reveladores de como a criança compreende e 

compartilha intenções sociocomunicativas na interação com o parceiro de idade e suas 

implicações no desenvolvimento da linguagem infantil. Escolhemos o episódio Entre gritos 

na estante (nº 08) para contextualizar a discussão. 

DESCRIÇÃO: Talita (F/0;11) inicia a brincadeira inclinando-se para fora da estante, 

olhando e gritando “tá, tá, tá” para Pablo, que está no compartimento vizinho; no turno 
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seguinte, é a vez de Pablo (M/0;11) gritar “tá, tá, tá” depois de olhar e se inclinar na direção 

de Talita, iniciando a construção de uma sequência. Talita assume a interlocução, inclinando-

se e reapresentando a sequência sonora ao parceiro, olhando para Pablo; em seguida, Talita se 

cala, e é Pablo quem assume o turno gritando “tá, tá, tá” com o corpo inclinado e o olhar 

dirigido para Talita, e assim sucessivamente. 

Segue a sequência de ajustamentos rítmicos e posturais das crianças: 

 
Foto 34. Interação Talita–Pablo (1) 

 

 
Foto 35. Interação Talita–Pablo (2) 

 

 
Foto 36. Interação Talita–Pablo (3) 

 

 

Na experiência interativa, a configuração espacial de proximidade entre as crianças e o 

revezamento de olhares, gritos e movimentos efetivam a construção e o compartilhamento das 

características da brincadeira. Pode-se caracterizar a sequência como uma interlocução ativa 

das crianças: (a) elas constroem um jogo compartilhado, na medida em que se engajam em 

ações coordenadas em torno de um tópico: gritinhos; e (b) elas comunicam uma a outra que 

Pablo 

Talita 



85 

 

apreenderam a estrutura do jogo que brincavam porque conseguem acordos por meio dos 

ajustes rítmicos.  

No desenrolar do episódio, o engajamento das crianças na configuração da brincadeira 

foi sendo viabilizado pela imitação, que levou a díade a selecionar ações pertinentes ao enredo 

do jogo e compartilhar papéis coordenados na brincadeira conjunta: cada uma comunica à 

outra o entendimento do enredo do jogo quando reapresenta a ação do parceiro desdobrada 

em seus movimentos com o corpo e vocalizações.  

Esses elementos indicam que a emergência de significados foi se constituindo via 

linguagem corporal, com a interlocução e a manutenção das características da brincadeira 

sustentada nas vocalizações e movimentos cadenciados com o corpo ajustados ao enredo do 

jogo.  

Como se faz notar nas (re)ações das crianças, elas estavam com a atenção orientada 

para o que foi proposto pelo outro. Partindo desse indicativo, especula-se que o 

compartilhamento do foco da atenção e a possibilidade de se perceberem fazendo parte da 

cena viabilizou a apreensão e o curso de ações que deram andamento às interações das 

crianças (TOMASELLO, 2003). Isso gera a possibilidade de pensar que cada uma demonstra 

compreender que seus atos estavam conectados com aqueles do parceiro. A atenção 

convergente às (re)ações do outro lhe inseriu num contexto intersubjetivo de intenções 

partilhadas, permitindo que ela pudesse capturar e responder às diferentes manifestações 

sociocomunicativas que o outro expressou.  

Estamos falando de uma intencionalidade sociocomunicativa que foi sendo construída 

no fluxo de comportamentos entre parceiros que, dinamicamente, selecionam e interpretam as 

re(ações) que o outro expressa corporalmente, desdobrando os sinais que interpretam em 

ações com o seu próprio corpo e que traduzem suas próprias intenções de se comunicar com o 

par.  

Dessa forma, os gestos das crianças se constituíram, pelo outro, em um sistema 

expressivo não-verbal que viabilizou a apreensão e o compartilhamento de significados. Tais 

achados confirmam a ideia de que a motricidade se constitui num campo de experimentações 

e veículo que permite à criança atuar no ambiente social, mobilizando as pessoas pelo viés 

comunicativo-expressivo de seus gestos. Reflete-se sobre a possibilidade de o ato motor, 

interpretado numa situação sociointerativa, poder viabilizar um contexto intersubjetivo de 

intenções ajustadas que insere a criança em práticas discursivas por meio das quais ela 

expressa disposições emocionais e cognitivas, em resposta às pistas fisionômicas, posturais, 
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entonacionais e outros sinais comunicativos advindos do parceiro, desvelando a dimensão 

expressiva de seus atos que comunicam suas disposições íntimas.  

Essa interpretação alinha-se a uma compreensão de que o comportamento 

sociocomunicativo não-verbal, entendido intersubjetivamente pelos interagentes, insere a 

criança em práticas sociais por meio das quais a aquisição da linguagem vai se efetivando: a 

criança experimenta a possibilidade de apreender e responder às intenções do parceiro, 

aprendendo a usar um movimento dirigido ao outro da mesma maneira como o parceiro o 

usou dirigido a ela, mergulhada no exercício de ajustes necessários à criação e à partilha de 

significados que canalizam a ontogênese humana, pondo-a em perspectiva na articulação de 

situações culturalmente elaboradas (cf., por ex., TOMASELLO, 2003; WALLON, 1979; 

1986). O ajustamento à intenção sociocomunicativa do parceiro se constitui, portanto, num 

suporte do diálogo e da assimilação cultural. 

Na sequência de ações do episódio, os parceiros utilizam movimentos, olhares e gritos 

sincronizados como forma de partilhar significados que integram o jogo de gritos e 

movimentos pelos compartimentos de uma estante que eles escolheram para brincar. Dessa 

forma, a habilidade da criança de participar de atividades, emparelhando suas ações às de seus 

parceiros, são tomadas como indícios de que há intenções comunicativas entre bebês 

(TOMASELLO, 2003; TOMASELLO et. al., 2005; TREVARTHEN, 2006) e põe em relevo 

o processo de intersubjetividade, já no primeiro ano de vida.  

Pautados nas observações da dinâmica interativa do conjunto de episódios analisados, 

as expressões sociocomunicativas da criança foram sendo acolhidas e interpretadas pelo 

parceiro de idade, oferecendo-nos pistas do quanto as crianças estavam atentas às ações e às 

reações do outro, realçando a ideia de que não são passivas na relação social. Ao contrário, 

participam de diálogos não-verbais, apreendendo informações e elaborando diferentes 

respostas para as manifestações do parceiro para consigo.  

A orientação prioritária para o outro social e a interlocução ativa da criança, 

demonstrada pelas situações descritas, ganham outros contornos em trabalhos (CARVALHO, 

PEDROSA, 2003; TOMASELLO, 2003) que especulam a funcionalidade dos fenômenos 

comunicativos em objetivos partilhados. Nessa linha de proposições, a comunicação é 

entendida como um processo que envolve acordos entre parceiros, partilha de intenções e 

negociação de significados em situações socialmente relevantes e afetivamente envolventes, 

como a brincadeira conjunta descrita.  

Em consonância com os achados dos episódios, a orientação social da criança parece 

refletir a sua motivação em potencial: as inclinações para a regulação social e 
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compartilhamentos capturadas pelo estudo se evidenciam por meio do uso ativo dos recursos 

de sua competência nos processos sociocomunicativos dos quais a criança participa 

ativamente. 

Nessa linha de proposições, as capacidades da criança pequena para o engajamento 

social capturadas por este trabalho nos dão indícios de um processo ativo da criança para se 

desenvolver em função das relações sociais e afetivas nas quais está mergulhada na creche. A 

orientação dos achados do estudo para a consideração do contexto interpessoal como 

propulsor de práticas cotidianas favoráveis às aquisições socioafetivas e cognitivas da criança 

delineia as especificidades deste contexto, revelando a versatilidade da criança no uso 

dinâmico de seus recursos para construir e partilhar significados com coetâneos e adultos 

profissionais, a serem discutidas no próximo bloco de análise. 

 

4.3 LIGANDO PONTOS, TECENDO ELOS ENTRE CRIANÇAS, ADULTOS 

PROFISSIONAIS E A CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICAS COTIDIANAS NO BERÇÁRIO 

 

Esta sessão se dedica a explorar um conjunto de práticas cotidianas com 

intencionalidades educativas, ora marcadas pela estruturação de ações previamente 

programadas pelas professoras e ADI, mas também aberta à novidade, alerta aos interesses e 

proposições das crianças, acolhedora de suas motivações lúdicas e necessidades socioafetivas, 

ora sem uma programação pré-estabelecida que vai sendo deflagrada pela atenção dirigida ao 

outro e que ganha contornos através do comportamento entre os interagentes. 

Os dados apresentados quanto à configuração do ambiente pedagógico propulsor do 

desenvolvimento infantil se apoiam nas contribuições teóricas de autores que atribuem à 

criança uma competência social desde a mais tenra idade por meio de processos 

sociocomunicativos que vão acontecendo nas trocas sociais (TOMASELLO, 2003; 

WALLON, 1968; 1986). 

Procurar-se-á dar destaque aos modos de participação social da criança nas práticas 

cotidianas, examinando os seguintes indicadores e suas interfaces com a organização do 

ambiente pedagógico: a) formas de adesão da criança ao convite dos adultos em atividades 

que lhes são dirigidas; b) a (re)criação das propostas dos adultos; c) a organização da 

atividade em parceria com a professora e ADI; e d) a apropriação do movimento do outro e de 

seus significados sociais nas formas culturalmente elaboradas de agir.  

No primeiro episódio  Recriando a proposta da professora (nº 09)  a dinâmica 

interativa entre as crianças e a professora vai transformando a atividade inicialmente proposta 
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pelo adulto, culminando com o engajamento do grupo num enredo construído por uma criança 

da sala. 

A intenção pedagógica da professora é usar o livro de canções populares que pegou 

emprestado da creche para cantar com as crianças. O livro serve de suporte textual com 

narrativas e letras de músicas. Ela apresenta verbalmente as suas intenções para o grupo do 

berçário já no primeiro momento do episódio, conforme apresentado a seguir. 

  

1º Momento – 03min 17seg 

A professora entra na sala com um livro nas mãos e fala para o grupo: “Gente, olha só 

o que eu trouxe para a atividade de hoje!” (pausa). “É um livro emprestado!” (pausa). “Um 

livro da creche!” (pausa). “Vamos usar ele para conhecer músicas!” (pausa). “Quem quer?” 

(pausa). E começa a retirar almofadas de um dos berços e espalhá-las no chão, próximas a um 

local da sala que possui uma plaquinha escrita Canto da leitura e que está colada na parede. 

Em seguida, senta numa das almofadas, canta uma música que anuncia a atividade: “E agora, 

minha gente, uma história eu vou contar... uma história bem bonita para todos alegrar... Ê, ô, 

tra-la-la, ê, ô, tra-la-la, ê, ô, tra-la-la, tra-la-la, lá”. Depois convida o grupo para ver o livro 

que ela segura na mão, dizendo: “Olha só!” (pausa). “Um livro de músicas” (pausa). “Eu 

trouxe ele para gente cantar olhando a música escrita!” (pausa). “Quem quer cantar olhando o 

livro comigo?” (pausa). “Quem vem?” (pausa). Edson (M/1;4) interrompe a manipulação de 

brinquedos, levanta-se e vai para perto da professora, olhando para o livro que ela segura nas 

mãos. Bruna (F/1;5), Bianca (F/1;6) e Cíntia (F/1;6) soltam os brinquedos, deslocam-se até 

perto da professora e depois se sentam de frente para ela. Daniel (M/1;6) corre e se posiciona 

em pé, ao lado da professora, olhando para o livro que ela segura. Wagner (M/0;10) engatinha 

e senta nas pernas da professora. Pierre (M/0;11) se aproxima e fica de pé, apoiado nas costas 

da professora. Rico (M/0;11) continua engatinhando na sala e, em alguns momentos, pAra, 

olha e inclina o corpo na direção da professora. Luisa (F/1;4) tenta subir num berço 

emborcado, levantando as pernas e, por algumas vezes, interrompe as tentativas de subidas e 

olha na direção da professora.  Esta segura o livro e começa a cantar apontando para a página. 
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Foto 37. As crianças demonstram interesse pela proposta da professora 

 

2º Momento – 04min 25seg 

Na sequência do episódio, ao terminar uma canção, a professora vira a página do livro 

e fala: “Outra!”, referindo-se a uma nova música; depois, olha para Edson, que está de pé, ao 

seu lado, remexendo o corpo e, em seguida, canta um trecho da música assim: “A canoa 

virou, deixou de virar...” olhando para o garoto. Depois aponta para ele, introduz seu nome na 

música, completando a letra da canção: “... foi por causa de Edson que não soube remar”. Em 

seguida, a professora balança o braço no mesmo ritmo que Edson balança o dele. Bianca olha 

para a educadora e bate com as duas mãos nas pernas da professora. Esta olha para Bianca, 

sorri e inclui o nome da garota ao terminar o refrão com o nome de Edson. Depois, continua 

cantando e dá umas pancadinhas na própria perna, tal como fez Bianca. Esta observa a 

professora; em seguida, faz o mesmo movimento que ela fez, batendo nas pernas do adulto 

com as duas mãos espalmadas. A professora olha para Bianca; depois, bate na própria perna; 

em seguida, interrompe a canção para resolver uma cena agonística entre duas crianças. A 

seguir, a professora guarda o livro embaixo de suas pernas (...). 

 

  
Foto 38. Interação professora–crianças (2) 

 

Rico 
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A professora retira de debaixo das pernas o livro e retoma a atividade, convidando o 

grupo verbalmente: “Vamos continuar?” (pausa). “Vamos?”, enquanto folheia as páginas do 

livro como se estivesse escolhendo uma música. Depois, começa a cantar alternando seu olhar 

para a página e para o grupo. Bruna e Pierre levantam-se e distanciam-se da professora. 

Minutos depois, eles retornam para o grupo, quando a professora canta e bate com uma das 

mãos na sua perna. Luisa dança ao som da música que a professora entoa, enquanto as demais 

crianças permanecem sentadas junto da professora, observando a parceira se balançar. Luisa 

agarra Daniel, depois solta o garoto e estende a mão em sua direção. A professora para de 

cantar por alguns instantes, olha para Luisa e lhe diz: “Dá a mão a ele para dançar, vai!” e 

recomeça a entoar a música. As duas crianças se dão as mãos, balançam o corpo ao som da 

canção e se deslocam pela sala, girando de mãos dadas. 

 

 
Foto 39. Interação professora–crianças (3) 

 

 Bianca levanta-se e fica em pé perto de Edson. A professora olha na direção dessas 

duas crianças e lhes diz: “Dá a mão!”, e volta a cantar olhando para o livro. Bianca segura as 

mãos de Edson e de Daniel, formando uma roda que gira ao som da música que a professora 

canta. Em vários momentos, as crianças se olham e sorriem. Bianca solta uma de suas mãos e 

saltita na ponta do pé. A professora acelera o ritmo da música batendo ritmicamente na sua 

perna. Edson e Bianca se dão as mãos, olham para a professora e também aumentam o ritmo 

do saltitar e do balançar o corpo. A professora começa a cantar a música Atirei o pau no gato. 

Daniel olha para Edson e Bianca, que estão se remexendo de mãos dadas; em seguida, olha 

para a professora. Esta olha para o garoto, aponta para a dupla que está dançando, e fala para 

Bianca: “Pega na mão de Daniel!”. Este se aproxima do grupo e segura as mãos dos parceiros 

que giram de mãos dadas. 

 

Daniel 

Luisa 
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Foto 40. Interação professora–crianças (4) 

 

Eles se olham e sorriem. Em vários momentos, olham na direção da professora que 

continua cantando. O ritmo da música acelera e o trio de mãos dadas saltita bem depressa, 

dando risadas e olhando para a professora. As três crianças se baixam e vocalizam quando a 

professora fala “miau” no final da canção. A professora recomeça a canção Atirei o pau no 

gato. Em seguida, o trio brinca de baixar-se e levantar-se em turnos alternados: primeiro 

Bianca se baixa, depois Edson, em seguida Daniel. Os três revezam as ações de subir e descer 

três vezes consecutivas. Em seguida, as crianças soltam as mãos. 

 

   
Foto 41. Interação Bianca–Edson–Daniel 

 

No primeiro momento do episódio, observa-se que o convite para as crianças 

participarem da atividade de cantar, tendo o livro como suporte da narrativa de canções 

populares, foi feito verbalmente pela professora quando sugere que o grupo se aproxime para 

olhar o livro que ela segura: “Gente, olha só o que eu trouxe para a atividade de hoje!” 

(pausa). “É um livro emprestado!” (pausa). “Um livro da creche!” (pausa). “Vamos usar ele 

para conhecer músicas!” (pausa). “Quem quer?” (pausa). “Olha só!” (pausa). “Um livro de 

músicas!” (pausa). “Eu trouxe ele para gente cantar olhando a música escrita!” (pausa). 

“Quem quer cantar olhando o livro comigo?” (pausa). “Quem vem?”. Isso sinaliza estratégias 

empreendidas pela professora para orientar a atenção das crianças, que estavam espalhadas 

pelo ambiente e, junto com a arrumação da sala, que disponibilizava almofadas no chão, 

próximas ao espaço físico reservado para as atividades de leitura, ela parece preparar o 

Bianca 

Daniel 

Edson 
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contexto inicial da atividade de cantar e acompanhar a letra da música escrita no livro, 

demonstrando ser essa a sua intencionalidade pedagógica. 

 As crianças demonstram que não permanecem alheias às proposições do adulto: 

Edson comunica seu interesse quando interrompe a manipulação de brinquedos e se aproxima 

da professora; Bruna, Bianca e Cíntia se deslocam e sentam-se de frente para a professora, 

mostrando-se interessadas; Daniel revela atenção e adesão ao convite da professora através de 

sua desenvoltura motora, correndo e se posicionando em pé, ao lado da professora; ele 

também mexe no livro que ela segura; Wagner comunica seu interesse quando engatinha e 

senta nas pernas da professora; Pierre demonstra atenção à proposta quando se aproxima e 

fica de pé, apoiado nas costas da professora, olhando para o livro. Dessa forma, as crianças 

indicam adesão ao convite da professora para o início da atividade através da orientação da 

atenção e da busca de proximidade física. 

Interessante notar que Luisa e Rico, em vários momentos do convite para a entrada na 

atividade, interromperam suas ações para olhar na direção da professora. Dessa forma, as duas 

crianças estabeleceram um contato visual com o que estava sendo por ela proposto e não 

usaram a proximidade física como forma de demonstrar interesse pelas ações da professora, 

diferentemente das outras crianças da sala. 

Como se faz notar, no 2º momento do episódio, a atividade de cantar tendo o livro 

como suporte da narrativa sofre uma primeira alteração pela própria professora: ela canta, 

introduzindo o nome das crianças nas músicas, nas ocasiões em que virava a página do livro e 

falava “outra!”, referindo-se à nova canção a ser executada. Possivelmente, o nome da criança 

não estava escrito no livro de canções populares que ela estava segurando, mas que ela 

efetivou em suas ações, ao dirigir sua atenção para Edson e Bianca. Ao observar Edson dançar 

em sua frente, ela aponta para o garoto antes de completar a canção, mostrando-se orientada 

para ele e, em seguida, acrescenta o nome do parceiro na música A canoa virou. Através da 

observação dos movimentos de Edson, a professora emparelha suas ações às dele por meio de 

movimentos e ritmos corporais: canta e balança seu braço no mesmo ritmo do balanço que o 

parceiro usou para agitar o braço dele, mostrando que compartilha essa ação com ele.  

 Na sequência, o olhar de Bianca dirigido aos parceiros e as pancadinhas da garota nas 

pernas da professora mudam o curso de ações entre Edson e a professora. Ao observar Bianca, 

a professora sorri e inclui o nome dela na canção que recomeça a entoar, demonstrando 

acolhimento às iniciativas da parceira  inclusive, ampliando possibilidades interativas 

através do jogo de pancadinhas alternadas em sua perna, que ela dá continuidade. Na 

configuração da brincadeira, Bianca mostra-se regulada pelas ações da professora e reinicia o 
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enredo quando olha para ela e dá umas palmadas na perna da professora; no turno seguinte, é 

a vez da professora comunicar à criança o seu engajamento no jogo, quando olha para ela e dá 

pancadinhas na própria perna, tal como Bianca fez; Bianca assume o turno, reapresentando 

em seus movimentos as batidas que a professora fez na própria perna, e, dessa forma, 

comunica que compartilha as características da brincadeira com a professora; no turno 

seguinte, a professora comunica seus interesses em permanecer no enredo construído com a 

criança, dando pancadinhas na própria perna, até interromper os contatos com Bianca para 

resolver um conflito que surgiu na sala. Conforme demonstra o comportamento das parceiras, 

há uma orientação focada para o que a outra está fazendo em função do objetivo mútuo 

(brincadeira de pancadinhas alternadas na perna da professora) que engaja elas duas. Nesse 

caso, o compartilhamento do foco de atenção entre professora e criança sustenta a construção 

e o curso de ações que dão andamento às relações entre ambas de forma que cada uma 

apreende e comunica à outra o entendimento do jogo por meio de ajustes rítmicos e posturais.  

Como se observa no contínuo das interações, as crianças aproveitam a música que a 

professora entoa para construir atividades com parceiros de idade. Luisa acolhe as sugestões 

da professora para segurar nas mãos de Daniel quando a educadora lhe propõe dançar de par 

com o garoto ao som da música que ela entoa. Luisa estende sua mão na direção do parceiro, 

que interpreta seus gestos como um convite para estar junto com ela. Dessa forma, a dupla 

inicia a brincadeira de deslocamentos pela sala e passa a girar de mãos dadas, remexendo o 

corpo. 

 Edson, Bianca e Daniel também demonstram adesão às propostas da professora e 

aproveitam a música que está sendo cantada quando se dão as mãos e passam a girar pela sala, 

tal como o adulto lhe sugeriu, demonstrando compartilhamentos. 

 O brincar de mãos dadas do trio muda a configuração quando a professora fala “miau” 

ao terminar de cantar a música Atirei o pau no gato. As três crianças se engajam numa 

brincadeira alternada de baixar e se levantar. Bianca inicia a brincadeira ao se baixar e dizer 

“miau”; no turno seguinte, Edson demonstra que compartilha o enredo da brincadeira se 

baixando também, seguido de Daniel, que assume o próximo turno da brincadeira quando se 

baixa e comunica seus interesses em brincar do mesmo jeito que os parceiros, numa sequência 

que se repete e que vai sendo sustentada por meio dos ajustes rítmicos e posturais 

empreendidos pelas crianças. 

 Como se observa nos elementos das sequências interacionais apresentadas, a atividade 

de cantar consultando o livro ganhou novas configurações a partir das ações e reações dos 

parceiros, crianças e professora: a) os nomes das crianças foram introduzidos nas letras das 
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músicas; b) o cantar e agitar o braço no mesmo ritmo do outro social foram acrescidos à 

música entoada, graças ao emparelhamento de movimentos do adulto com aqueles que Edson 

executava ao ouvir a canção; c) a brincadeira de pancadinhas alternadas na perna da 

professora foi criada durante a execução da música, conforme Bianca iniciou, e se 

transformou na brincadeira conjunta da díade; d) o remexer o corpo de mãos dadas foi 

acrescido à atividade dirigida ao grupo de crianças, que se mostraram responsivas às 

sugestões da professora; e e) a brincadeira de ajustes rítmicos e posturais durante a canção 

Atirei o pau no gato, elaborada pelas crianças. 

 Com base no comportamento interativo dos parceiros, observado no 1º e 2º momento 

do episódio, podemos dizer que o olhar dirigido ao outro deflagrou a entrada dos pares no 

fluxo de acontecimentos e impulsionou o desenrolar de uma configuração diferente para a 

atividade de cantar consultando o livro, iniciada pela professora. Ressaltamos que as novas 

configurações da atividade com o livro foram sendo construídas pela co-regulação de ações 

entre as crianças e sua professora, numa dinâmica que contou com a participação ativa do 

grupo infantil. 

 O próximo momento do episódio caminha nessa trilha de argumentação. 

 

3º momento – 05min 02seg 

Luisa se aproxima do livro que a professora segura, toca numa imagem, grita, saltita e 

se afasta sorrindo. A professora arregala os olhos, dá risadas olhando para Luisa e continua 

cantando, alternando olhar para ela e para a página do livro.  

 

 
Foto 42. Interação professora–crianças (5) 

 

Bianca, que observava Luisa, repete as mesmas ações da parceira: se aproxima do 

livro, aponta para uma imagem, grita bem alto, saltita e começa a sorrir. A professora olha 

para Bianca, dá risadas, olha para a imagem do livro, dizendo: “É o jacaré!”. “Vamos brincar 

e cantar a música do jacaré comelão?”. As outras crianças da sala se aproximam e repetem a 

sequência de ações iniciadas por Luisa, configurando uma brincadeira de apontar para a figura 

Luisa 
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do livro, gritar alto, saltitar e se afastar da professora quando ela estica o braço cada vez que 

uma das crianças se aproxima e se afasta, como se estivesse tentando agarrá-las; depois que 

elas saltitam: Bruna se aproxima do livro, grita alto, aponta para uma imagem, dá uns 

pulinhos, depois corre olhando para a professora. Edson se aproxima da professora, estica o 

braço na direção do livro e, antes de tocar na imagem, grita alto, saltita e se esconde atrás de 

Bruna. Daniel e Pierre chegam juntos até perto da professora, olham-se antes de apontar para 

uma imagem do livro; em seguida, dão uns pulinhos e se afastam gritando alto.  

  
Foto 43. Interação professora–crianças (6) 

 

Wagner, que engatinhava pela sala, levanta-se e estira os dois braços na trajetória até a 

professora, como se buscasse equilíbrio para andar solto; depois, toca no livro e cai sentado. 

No chão, ele agita suas pernas, olha para a professora, que sorri e lhe diz: “Tá brincando 

também, é?”; depois, beija a criança, que começa a emitir gritinhos e espernear. 

 

 
Foto 44. Interação professora–crianças (7) 

 

Nesse momento do episódio, a sequência interativa que organiza a brincadeira entre as 

crianças e a professora torna-se mais prolongada e envolve o engajamento social de todas as 

crianças presentes na sala. 

Wagner 
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Conforme descrito no 3º momento, a atividade da professora de cantar com o livro 

ganha mais um elemento quando Luisa atribui um enredo brincante à imagem do livro que ela 

capturou num lance de seu olhar, qual seja: aproximar-se do livro que a professora segura, 

tocar numa imagem, gritar, saltitar e se afastar. Percebem-se sinais de satisfação de Luisa, por 

meio de sorrisos, ao realizar tais ações.  

Essa sequência de ações brincantes se propaga socialmente, inicialmente cativando o 

interesse da professora, que seleciona as ações se Luisa e apoia a construção do enredo de 

aproximação das crianças até o suposto jacaré que está no livro e finge que o bicho vai pegar 

a criança. Ao cantar a música O jacaré comelão, esticando o braço cada vez que uma das 

crianças se aproxima e se afasta do livro, como se estivesse tentando agarrá-la, a professora 

demarca o aspecto recortado das ações de Luisa e dá suporte às motivações lúdicas de outras 

crianças que se engajaram na configuração da brincadeira que se instaura no grupo.  

O clima de faz de conta, gerador da possível ameaça de serem pegadas pelo jacaré, é 

apreendido pelas crianças, que se mostram reguladas pelas ações de Luisa e da professora. Ao 

tocar na imagem do livro, Bruna corre, demonstrando pressa. Edson se aproxima, mas não 

toca logo no livro, parecendo hesitante, e depois corre para se esconder atrás de Bruna, 

demonstrando a busca de proteção e esconderijo nas costas da garota. Pierre e Daniel seguem 

juntos até tocar a imagem, demonstrando parceria, e trocam olhares durante a trajetória, como 

se estivessem monitorando o outro parceiro.  

Dessa forma, Luisa introduz uma nova configuração para o uso do livro durante o 

momento que a professora entoa canções, num enredo que se propaga socialmente e engaja 

parceiros sensibilizados. Até Wagner, que não possui a mesma desenvoltura motora de seus 

parceiros, demonstra interlocução com as características da brincadeira quando se levanta, 

estira os dois braços na trajetória até a professora, possivelmente buscando equilíbrio para 

andar solto, e toca no livro, agitando as pernas após ter caído sentado no chão. 

Como se faz notar, a partir dos elementos apresentados, há uma adesão de todas as 

crianças da sala na atividade “iniciada” por Luisa. O que houve na trama interativa que 

impulsionou a participação do grupo na atividade? Conforme observado nas sequências 

interacionais, o elo de coesão foi assegurado pela imitação, que assumiu várias funções: (a) 

veículo que permitiu o engajamento social das crianças na atividade iniciada por Luisa; (b) 

propagação do enredo, quando as crianças reapresentaram em seus movimentos as 

características apreendidas; e (c) o compartilhamento das nuances da brincadeira, assim 

demonstrando seu entendimento a respeito do enredo. Portanto, a ação de imitar o outro 
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circunscreveu um contexto intersubjetivo que mergulhou os interagentes na situação lúdica 

compartilhada. 

Como se faz notar nos achados dos três momentos do episódio, a proposta inicial da 

professora, previamente definida (cantar músicas de um livro de canções populares), foi sendo 

“remexida”, ganhando novos elementos junto com o grupo de crianças no desenrolar da trama 

interacional. A partir desses dados é possível pensar que a participação ativa das crianças na 

proposta da professora vai modificando a posição do adulto: daquele que dirige para aquele 

que participa socialmente engajado, aberto à novidade, às surpresas e aos meios interativos do 

grupo, mostrando-se atento e intérprete das (re)ações das crianças. Portanto, são argumentos 

que indicam a possibilidade de considerarmos a criança co-construtora das práticas cotidianas, 

inserida numa posição de parceira da professora, na medida em que, enquanto sujeitos ativos, 

as crianças modificam as iniciativas da professora e a configuração da atividade por ela 

iniciada. 

As ideias apresentadas se coadunam com a recente consideração de que as crianças 

têm uma voz própria e devem ser ouvidas na tomada de decisões democráticas (DELGADO e 

MÜLLER, 2005; GRAUE e WALSH, 2003; MOSS, 2005), esboçando possibilidades para se 

(re)pensar o processo educacional e o papel dos profissionais que organizam as práticas de 

Educação Infantil em sintonia com esse status de participação social que recentemente a 

criança conquistou.  

Dessa forma, o espaço da Educação Infantil recria, nesse aspecto, oportunidades de a 

criança ser protagonista de seu desenvolvimento, já anunciada por vários estudos (cf. 

CAMAIONI, 1980; CARVALHO, BERALDO, 1989; TREVARTHEN, 2006; por exemplo). 

Refletindo-se dessa maneira, minimiza-se o risco de ofuscamento das motivações das crianças 

e se substituem práticas adultocentradas por outras que estejam mais ajustadas ao interesse e 

às possibilidades das crianças.  

O próximo episódio, denominado de Qual é a música? (nº 10), permite ampliar essa 

discussão.  

 DESCRIÇÃO: Aína (F/1;2) passeia pela sala balançando um brinquedo e 

pronunciando sílabas com melodia. A professora e a ADI, que estão cantando e dançando 

com as crianças, olham para a garota e sorriem. A professora pergunta: “Tu tá cantando o quê, 

Aína?”. A ADI olha para a professora e lhe responde: “Ela tá tentando cantar alguma 

música...”. Aína se aproxima, olha para a professora e continua vocalizando. A professora 

olha para a garota e outra vez lhe interroga: “Aína, qual é a música?” (pausa). Em seguida, a 

professora fala num tom de descoberta: “Já sei!” e começa a cantar a música Atirei o pau no 
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gato, batendo palmas e chamando as outras crianças para cantar e bater palmas também. Um 

grupo de crianças se aproxima e começa a balançar o corpo e bater palmas, imitando a 

professora. Aína balança o brinquedo, olha para as crianças que se requebram com a música 

entoada pela professora e pela ADI, faz um “biquinho” e sai do foco.  

A descrição acima evidencia mais uma situação interativa em que a criança ganha 

possibilidades de participar da organização de ações a serem dirigidas ao grupo infantil. No 

contínuo interacional, os sinais expressivos da criança são deflagradores da continuação da 

proposta educativa iniciada pela professora. 

 Como se faz notar, as ações de Aína são inseridas na organização didática quando a 

professora observa e atribui diferentes sentidos às possibilidades expressivas que a garota 

comunica em suas vocalizações. Isso pode ser notado quando a professora interrompe a 

atividade junto com o grupo de crianças e se dirige verbalmente a Aína, mostrando-se 

regulada por seus sinais sonoros. Ao perguntar para a garota: “Tu tá cantando o quê, Aína?”, a 

professora atribui aos balbucios da criança o significado de canção, talvez admitindo ser uma 

extensão da atividade de cantar que está sendo realizada na sala. Vale apontar que a 

possibilidade de as vocalizações de Aína serem portadoras de uma canção também é 

respaldada pela opinião da ADI, quando fala para a professora “Ela tá tentando cantar alguma 

música...”. 

Dessa forma, ao perguntar para Aína “Qual é a música?” e atribuir significados aos 

balbucios da garota, a professora gerou possibilidades de a criança participar da atividade 

como informante da canção a ser executada junto ao grupo. Isso também pode ser 

demonstrado nas ações da professora quando fala “Já sei!” (referindo-se à descoberta da 

possível música entoada por Aína) e começa a cantar a música Atirei o pau no gato, batendo 

palmas e chamando as outras crianças para cantarem e baterem palmas também.  

Sendo assim, na trama de interações vividas, as vocalizações de Aína, possivelmente 

uma imitação de seus parceiros que cantavam (ou arremedavam a professora), ganham status 

de informação portadora de uma canção: professora e ADI interpretam os balbucios da 

criança como trechos da música Atirei o pau no gato e, posteriormente, inserem os balbucios 

nas atividades dirigidas para o grupo de crianças.  

 Esses elementos nos permitem dizer que Aína foi incluída na organização de ações 

dirigidas ao grupo infantil quando os adultos profissionais mostraram-se atentos às suas 

manifestações comunicativas, re-significando os balbucios e as vocalizações da garota, 

procurando compreendê-los, completá-los e interpretá-los.  
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 Em sintonia com as ideias wallonianas, torna-se possível supor que tais atitudes das 

educadoras também circunscrevem um contexto favorável ao desenvolvimento da criança. A 

esse respeito, Wallon (1968) nos conta que não se pode pensar em processo de 

desenvolvimento humano sem compreender o significado das trocas entre a criança e seus 

outros sociais. Acreditando nisso, ele reconhece na criança uma competência social desde 

muito cedo, quando suas ações são ainda emocionais. Dessa maneira, as interpretações dos 

outros sociais passam a ser constituidoras do sujeito humano, ocorrendo por meio de 

processos comunicativo-expressivos presentes nas interações sociais, a exemplo das atitudes 

de significação das vocalizações da criança.  

 Abrimos, assim, a discussão sobre o papel do adulto de inserir a criança numa posição 

de informante ao se dirigir a ela pelo viés da escuta de suas possibilidades expressivas, 

interesses, necessidades. Nessa trilha de proposições, escolhemos a experiência interativa 

Quer tomar banho agora? (nº 11) para continuar debatendo o referido ponto.  

 DESCRIÇÃO: uma ADI sai do fraldário segurando Duda (F/1;2) nos braços que 

tomou banho e está com os cabelos molhados. Outra ADI também se desloca do fraldário, 

caminhando em direção a um grupo de crianças que está sentado, reunido e brincando em 

torno da professora. Durante a trajetória até as crianças, a ADI olha para os diversos ângulos 

da sala, como se estivesse procurando algo, e pergunta: “Quem quer vir tomar banho agora?” 

(pausa). “Quem quer vir?” (pausa). “Quem, heim?” Depois se cala, para, apanha do chão uma 

chupeta e guarda, atendendo ao pedido da professora. Em seguida, já próxima ao grupo, ela 

retoma o convite, saltitando e falando num tom de canção: “Quem quer tomar banho?” 

(pausa). “Tomar banho...” (pausa). “Um banho...” As crianças continuam envolvidas em suas 

ações. Ela repete duas vezes a pergunta, falando mais alto que das vezes anteriores, usando 

um tom que parece se aproximar mais de uma afirmação do que uma consulta: “Quem vai 

tomar banho agora, heim?!” (pausa). “Quem vai tomar banho agora?” (pausa). Ela olha para 

Jade (F/1;2) e lhe pergunta: “É Jade?”. A garota interrompe a manipulação de pecinhas, olha 

em sua direção e sai engatinhando. Em seguida, a ADI olha para Gabriel (M/1;9) e diz: 

“Gabriel?” (pausa). Ele balança a cabeça para lá e para cá, como se falasse “Não”. A ADI 

olha para Ayana (F/1;8) e lhe fala num tom de convite: “Ayana” (pausa), “tomar banho”. A 

garota para de mexer na boneca que segura, levanta a cabeça na direção do adulto; em 

seguida, olha para a professora quando esta lhe diz: “Diga: eu tô brincando agora!” (pausa). 
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                                 Foto 45. Interação ADI–professora–crianças  

 

 

 A professora e a ADI se olham por alguns instantes; em seguida, a professora olha na 

direção do grupo e pergunta para as crianças: “Quem vai tomar banho agora?” (pausa). 

“Quem quer?”. Olha para Ayana e lhe pergunta: “Quer, Ayana, tomar banho logo?”. A garota 

lhe responde alto e veemente: “Não!” A professora diz para ela: “Quer não, é?”. Ayana 

balança a cabeça para lá e para cá, como se dissesse não. A ADI convida Gabriel, dizendo: 

“Vem, Gabriel!”. Ele olha para ela e lhe diz “Não” de um jeito prolongado. Malu (F/1;2) se 

aproxima, levanta e estica os braços na direção da ADI, olhando para ela.  A ADI sorri, segura 

nas mãos da garota e a conduz ao fraldário, dizendo: “Bora!”. 

 

   
Foto 46. Malu “aceita” ir tomar banho com a ADI 

 

 Inicialmente cabe pontuar que a situação interativa apresentada aconteceu num horário 

próximo ao almoço, ocasião em que, diariamente, as crianças tomam banho. 

 Conforme observamos, há uma característica que circunscreve fortemente os eventos 

interativos do episódio: a consulta à criança quanto à possibilidade de tomar banho no 

momento solicitado, através dos insistentes contatos verbais da ADI dirigidos ao grupo 

infantil. Isso pode ser demonstrado nos diferentes momentos em que ela fala com várias 

crianças da sala, enfatizando seu aparente desejo de consultá-las.  

Professora 

ADI 

Malu 

Gabriel 

Ayana 
Jade 
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 Interessante notar que o convite para o banho vem carregado de diferentes modos da 

ADI dirigir-se para as crianças. Ela olha para os diversos ângulos da sala, como se estivesse 

rastreando o ambiente, quando pergunta: “Quem quer vir tomar banho agora?” (pausa). 

“Quem quer vir?” (pausa), etc. Olha para as crianças, depois faz a consulta e, em seguida, se 

cala como se estivesse aguardando a resposta, num movimento de oferecer um turno para a 

criança se posicionar e assumir o papel de interlocutor. Vários são os indicadores dessa 

situação: ela olha para Jade e lhe pergunta: “É Jade?”, observando a parceira manipular 

pecinhas, e só se dirige para o próximo parceiro quando Jade se afasta. Em seguida, olha para 

Gabriel e lhe diz: “Gabriel?”, fazendo uma pausa antes de se dirigir para Ayana e lhe falar 

num tom de convite: “Ayana” (pausa), “tomar banho”.  

 Na ocasião em que a ADI consulta Ayana, a professora se insere no diálogo quando 

fala para a garota “Diga: eu tô brincando agora!” e, dessa forma, empresta fala articulada aos 

gestos da criança, que estava manipulando cuidadosamente uma boneca, como se 

interpretasse que continuar brincando lhe é mais atrativo do que a interrupção da brincadeira 

para o banho. 

 No contínuo das interações, a professora emparelha o olhar com a ADI e depois 

pergunta para as crianças: “Quem vai tomar banho agora?”. Como se faz notar, a direção do 

olhar para o outro na cena de atenção conjunta funcionou como um elo da proposta 

(TOMASELLO, 2003), viabilizando o ponto de encontro de interesses das duas educadoras 

na consulta às crianças sobre a vez de quem vai tomar banho.  

 No fluxo de eventos, chama a atenção o fato de a ADI não interromper de modo 

imperativo, mas consultivo, as atividades das crianças no horário destinado ao banho. Ao 

perguntar diversas vezes “Quem vai tomar banho agora?”, ela parece esperar a resposta de um 

possível interlocutor diante de suas insistentes consultas. Isso pode ser demonstrado em suas 

ações: a) ela não retira logo a criança da sala para o banho no fraldário, mesmo estando num 

horário da jornada educativa definido para isso; b) escaneia com o seu olhar a sala em várias 

direções, como se estivesse a procura de alguém disponível para se banhar; e c) atribui aos 

gestos de Malu uma aceitação ao convite ao vê-la esticar o braço em sua direção. Ela segura 

nas mãos da garota, conduzindo-a para o fraldário e lhe dizendo “Bora!”. 

Conforme observado nesse episódio, é possível perceber uma “inversão” de 

posicionamento dos adultos frente às crianças, ao considerar não o que lhes falta, como a 

presença da fala articulada, mas reconhecendo suas potencialidades para interagir com as 

pessoas e com os eventos sociais que ocorrem, a exemplo da escolha na vez de tomar banho. 
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A partir desse episódio, torna-se possível pensar que uma atmosfera comunicativa que 

insira a criança no universo discursivo que é próprio da língua materna pode ser instaurada no 

berçário quando os adultos profissionais se dirigem verbalmente para a criança, inserindo-a 

numa posição de informante, reconhecendo-a enquanto sujeito socialmente competente e, 

dessa forma, abrindo perspectivas para ela assumir uma postura de interlocução ativa.  

 Vejamos outras duas experiências interativas que continuam por essa vertente de 

argumentação. A primeira delas expõe elementos que emergem da dinâmica social entre uma 

Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)
3
 da creche e três crianças; a segunda, apresenta as relações 

sociais entre a lactarista do berçário e duas crianças. 

DESCRIÇÃO DO PRIMEIRO EPISÓDIO: ao ouvir o grito de Kailane (F/1;5), que 

está sentada atrás da porta, a Auxiliar de Serviços Gerais, inclina-se, como se buscasse ver 

quem está naquele lugar, e pergunta para a garota de um jeito carinhoso: “Quem é que tá aí 

atrás?” (pausa). “Quem é?” (pausa). Em seguida, pergunta para a criança que está em seu 

colo: “Quem é, Ayana (F/1;7), que está ali atrás?” (pausa). Em seguida se inclina, bate na 

porta e novamente pergunta: “Quem tá aí?” (pausa). “Quem é?” (pausa).  Kailane aparece 

com seu rosto por detrás da porta, sorri para ela e grita alto, olhando na direção do adulto. 

Fernando (M/1;8) aproxima-se, olha para o adulto, que sorri ao vê-lo se deslocar. Do outro 

lado da porta, Kailane se inclina e olha para a parceira; depois sorri e dá uns tapinhas na porta 

com a atenção dirigida para o adulto que a observa. A profissional sorri, olha para Kailane, dá 

umas pancadinhas na porta e lhe fala: “Ó de casa, quem está aí?”. A câmara muda o foco por 

alguns instantes.  

 

 
Foto 47. Interação crianças–ASG (1) 

 

Ao retomar o foco naquela cena, Fernando aparece batendo na porta e olhando para o 

adulto, que, em seguida à ação do garoto, também dá umas batidas na porta tal como a criança 

fez. Eles sorriem com o olhar emparelhado. Fernando bate na porta olhando a auxiliar. Esta 

                                                             

3 Termo atribuído aos profissionais da Rede Municipal de Ensino do Recife que realizam atividades de limpeza e 

organização dos ambientes da instituição educativa. 

Kailane 

Fernando ASG 
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bate na porta e diz olhando para o garoto: “Ó de casa!”. Fernando sorri e bate na porta, 

olhando para ela. Esta sorri, olhando para ele e, em seguida, volta a dar pancadinhas na porta. 

Os dois se olham e sorriem. Depois, a profissional afaga a barriga do garoto, provocando-lhe 

o aumento da risada. Fernando sorri alto, olhando para ela, e em seguida afasta-se em direção 

a um grupo de crianças. Kailane permanece atrás da porta, olhando os parceiros. 

 

 
Foto 48. Interação crianças–ASG (2) 

 

Nas cenas deste episódio, intitulado Ó de casa, quem está aí? (nº 12), a auxiliar já 

aparece no foco da câmara sentada perto da porta, segurando uma criança no colo. Dessa 

forma, não temos informações a respeito de como foi iniciado o contato com a criança que 

está em seus braços nem como ela entrou na sala.  

Conforme descrito, pode-se perceber, através das ações da auxiliar, um jeito cuidadoso 

de tratar a criança e responsivo aos seus interesses quando ela dirige a atenção para Kailane 

ao ouvir seu grito, inclinando-se para ela que está atrás da porta. Ela também procurou saber o 

nome da criança, interrogando Ayana, que está no seu colo. A auxiliar estende o contato com 

Kailane ao lhe propor um enredo de uma situação imaginária, batendo na porta e apresentando 

verbalmente uma saudação de quem finge querer entrar numa casa: “Ó de casa, quem está 

aí?”.  

Kailane demonstra responsividade aos gestos da auxiliar quando aparece com seu 

rosto mesmo estando por detrás da porta, sorri para ela e grita alto olhando na direção do 

adulto. Depois, Kailane dá palmadinhas na porta igual como fez o adulto, demonstrando 

compartilhar a proposta da auxiliar.  

 A proposta de bater na porta ganha a adesão de Fernando quando ele observa as ações 

da díade, demonstra interesse e interlocução com o enredo da atividade: aproxima-se e dá 

pancadinhas na porta, tal como fizeram Kailane e a auxiliar.  

A atenção dirigida ao garoto e a disponibilidade do adulto para brincar com a criança 

provocaram o engajamento da dupla numa brincadeira de imitar, sustentada por meio de 

acordos rítmicos e posturais marcados por batidas alternadas na porta e revezamento de 
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olhares. Ao observar Fernando bater na porta, a auxiliar reapresenta as ações do garoto, 

parecendo interpretar aquelas batidas como um convite para a continuidade do brincar; em 

seguida, Fernando reassume seu turno batendo na porta e olhando para ela; no turno seguinte, 

é a vez da auxiliar bater na porta e olhar para o garoto; Fernando assume a interlocução com 

as características da brincadeira conjunta, demonstrando satisfação ao sorrir e bater na porta, 

olhando para ela. Dessa forma, observamos mais uma interlocução entre a auxiliar e a criança 

do berçário que se efetivou no contínuo do episódio, quando a profissional acolheu as 

motivações lúdicas e expressivas de Fernando. 

Percorreremos, a seguir, a segunda experiência interativa, conforme anunciado, dando 

prosseguimento à discussão.  

DESCRIÇÃO: Ayana (F/1;8) termina de almoçar, pega o prato da mesa e se dirige 

para o lactário gritando alto o nome da lactarista: “Bel, ó Bel...”, com os braços esticados, 

como se quisesse entregar o prato para o adulto. A lactarista responde lá de dentro: “Oi!” 

(pausa). “Que é que tu quer, Ayana?”. Dirige-se para a criança, pega o prato das mãos da 

garota, sorri, olhando para ela, e diz: “Obrigada, amor!”. Em seguida, Ayana entra no 

fraldário e observa a professora limpar Malu (F/1;3). A professora olha para Ayana e lhe diz: 

“Cadê o suco de Malu?” (pausa). “Cadê Ayana, hein?”. A garota corre até o lactário gritando: 

“Bel, ó Bel!” (pausa). “Bel...”. Em seguida, para em frente à janela do lactário quando vê a 

lactarista se dirigir ao seu encontro, perguntando: “Quer suco, é?” (pausa). “O suco de Duda, 

é?” A ADI corrige a lactarista dizendo: “Não, Bel, é de Malu!”. A lactarista dirige-se a 

Ayana, propondo: “Ayana, vai perguntar de quem é o suco... vai!”. Ayana olha para ela e 

vocaliza “Cuco, é?”. Ela lhe responde: “Sim! O suco!” (pausa). “Vá saber de quem é para eu 

botar na mamadeira certa, vai!”. Ayana estende o braço na direção de uma mamadeira que a 

lactarista está segurando. Ela fala para a garota: “Sim... eu te dou o suco!” (pausa). “Vá buscar 

Malu, vá!”.  

 

 
Foto 49. Interação Ayana–professora–lactarista  

 

Professora 

Ayana 

Lactarista 

Malu 
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Ayana dirige-se para o fraldário, gritando: “Malu, ó Malu!”. A lactarista fala: 

“Pergunte... quer suco?” (pausa). “Quer, Malu?” (pausa). Em seguida, escuta-se Ayana falar: 

“Cuco!”. A lactarista responde: “Isso!” (pausa). “Suco!”. No fraldário, Ayana aproxima-se e 

observa Malu ser enxugada pela professora, depois segura na mão da parceira e a conduz até a 

porta do lactário. A lactarista olha para Malu, depois se afasta, enche uma mamadeira com 

suco e a entrega para Ayana, dizendo: “Toma o suco de Malu! Vai... Bota na boca dela!”. 

Ayana segura a mamadeira e a introduz na boca de Malu. 

 

 
Foto 50. Interação Ayana–Malu 

 

No interior do episódio selecionado, denominado Conversando com a lactarista (nº 

13), observamos um conjunto de compartilhamentos entre a lactarista e Ayana numa 

atmosfera comunicativa que se instaura entre a díade por meio da co-regulação de ações e 

vocalizações.  

No início do episódio, depois de ouvir Ayana gritar o seu nome, a lactarista dirige-se 

ao encontro da garota e estabelece o primeiro contato verbal com ela, respondendo “Oi!” 

(pausa). “Que é que tu quer, Ayana?”, usando, em seguida, a frase “Obrigada, amor!” como 

resposta aos movimentos da garota, que lhe entregou um prato para ser lavado. 

A lactarista mostra-se atenta aos movimentos comunicativos de Ayana já desde o 

momento em que a criança estava no fraldário, possivelmente por ter prestado atenção à 

conversa entre Ayana e a professora. Ao ouvir Ayana sair do fraldário gritando o seu nome: 

“Bel, ó Bel!” (pausa), “Bel...”, ela demonstra sintonia com as expressões sociocomunicativas 

da garota quando antecipa o seu pedido de suco, dirigindo-se verbalmente para ela: “Quer 

suco, é?” (pausa). “O suco de Duda, é?” 

Interessante notar que a ADI, apesar de não estar diretamente envolvida no diálogo 

entre a díade, assume o turno da conversa e corrige a lactarista: “Não, Bel, é de Malu!”. Isso é 

revelador da atenção ao movimento comunicativo que se instaurou entre Ayana e lactarista.  

Em suas atitudes interativas com Ayana, a lactarista a insere na posição de informante. 

Tal perspectiva pode ser notada quando a lactarista sugere que Ayana consulte a professora 
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para saber de quem é a mamadeira na qual ela pretende colocar o suco: “Ayana, vai perguntar 

de quem é o suco... vai!”. Em seguida, mostra-se responsiva às reações de Ayana quando olha 

para ela e vocaliza “Cuco, é?”, assumindo o turno da conversa ao dizer para a parceira: “Sim!. 

O suco!” (pausa). “Vá saber de quem é para eu botar na mamadeira certa, vai!”. 

No contínuo da situação interativa, o gesto de Ayana de apontar na direção da 

mamadeira que está na mão da lactarista altera a proposição inicial do adulto. A lactarista 

reage ao ver Ayana estender o braço na direção da mamadeira que ela segura, interpretando os 

gestos da criança como sendo um pedido para ter a mamadeira em suas mãos. Isso pode ser 

observado em sua fala dirigida para a garota: “Sim... eu te dou o suco!” (pausa). “Vá buscar 

Malu, vá!”. Dessa forma, em vez de pedir para Ayana lhe informar para quem ela entregará a 

mamadeira, ela sugere que Ayana traga para a porta do lactário a criança que irá tomar o suco, 

como se buscasse vê-la para, em seguida, colocar o suco na mamadeira específica daquela 

criança-alvo da consulta. 

Ayana mostra que não permanece alheia às proposições da lactarista. Ao ouvi-la: “Vá 

buscar Malu, vá!”, a garota assume o turno da interlocução, correndo para o fraldário e 

gritando: “Malu, ó Malu!”. Em seguida, a lactarista marca sua entrada no turno seguinte da 

situação, mesmo estando distante de Ayana, que entrou na sala ao lado, quando estabelece um 

novo contato verbal com a parceira: “Pergunte... quer suco?” (pausa). “Quer Malu?”. Ayana, 

ao ouvir as palavras da lactarista, reassume o turno, falando: “Cuco!”. No turno seguinte, a 

lactarista responde: “Isso!” (pausa). “Suco!”, demonstrando que acolhe e participa das 

investidas comunicativas da garota. 

A proposta de servir o suco a Malu na mamadeira se efetiva no final do episódio, com 

a participação ativa de Ayana e com o apoio da lactarista. A garota demonstra suas intenções 

quando entra no fraldário, aguarda Malu ser enxuta pela professora, depois segura na mão da 

parceira e a conduz até a porta do lactário. A lactarista mostra-se responsiva aos gestos da 

garota quando olha para Malu, afasta-se, enche uma mamadeira com suco e a entrega para 

Ayana, dizendo: “Toma o suco de Malu!”. Ela amplia possibilidades interativas entre as duas 

crianças ao propor que Ayana alimente Malu, dizendo: “Vai... Bota na boca dela!”. Ayana 

compreende a intenção da lactarista e reage, segurando a mamadeira e a introduzindo na boca 

de Malu. 

A partir do comportamento interativo observado entre a lactarista e Ayana, a 

profissional demonstra reconhecer, valorizar e atribuir significados às expressões 

sociocomunicativas da criança, sendo responsiva aos seus gestos e vocalizações e, ao mesmo 

tempo, aproveitando a situação para instigá-la. Dessa forma, esse episódio indica múltiplas 
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possibilidades de diálogo com a criança do berçário, envolvendo-a numa trama interativa, 

conforme apresentamos. 

Em sintonia com a maneira socialmente acolhedora dos gestos e vocalizações das 

crianças, manifestada nas ações da lactarista e da ASG, torna-se possível pensar no adulto 

como um co-ator das relações estabelecidas entre as crianças, assumindo o papel de 

observador e parceiro das ações infantis no espaço da creche, com uma função de lançar 

proposições às crianças, pautadas em suas necessidades, interesses e possibilidades de se 

comunicar, numa idade em que a linguagem oral ainda não se consolidou. Com isso, o adulto 

educador abre vias de acesso ao desenvolvimento da linguagem infantil.  

Lembremos que tal perspectiva é realçada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2009), em que se convoca todos os profissionais da instituição 

para a tarefa de educar. As duas profissionais, a lactarista e a ASG, estão em sintonia com 

essa proposta.  

Dando continuidade à discussão e ampliando nossos argumentos, Tomasello et. al. 

(2005) e Bruner (1997) evidenciam o papel do adulto na atribuição de sentido às ações 

infantis. Os autores pontuam que é a partir da atividade interpretativa que a criança 

desenvolve sua habilidade de compreender os outros como agentes intencionais, qual seja, os 

adultos precisam tratar as crianças como seres que têm intenções comunicativas para que elas 

possam compreender o funcionamento de apreensão e compartilhamento de significados que 

caracteriza o uso funcional da linguagem. 

Nessa perspectiva, mesmo sem a criança possuir fala articulada, o adulto estaria 

constantemente imprimindo significados às suas ações, na tentativa de estabelecer uma 

comunicação com ela. Sendo assim, ao interpretá-las, o adulto transforma os movimentos, a 

mímica e as posturas das crianças em sinais expressivos, veículos portadores de significado, 

permitindo uma comunicação que se aproxima da forma convencional entre os indivíduos 

(TREVARTHEN, 2006). 

 Numa outra esfera de aquisições, nos usos de suas possibilidades expressivas, a 

criança amplia sua comunicação, explora movimentos ajustados a um ritmo ou ações. São 

argumentos que ganharão visibilidade na discussão do episódio Os dançarinos (nº 14), a 

seguir descrito.  

 DESCRIÇÃO: a ADI pergunta para a professora: “O que tem para fazer hoje com as 

crianças?”. A professora responde: “Vamos cantar e dançar juntos” (pausa). “Pensei em botar 

uma música bem alegre para ir conduzindo alguns movimentos e estimular que eles (as 

crianças) levantem as pernas, corram, pulem...”. Em seguida, a ADI se dirige até o armário, 
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retira o aparelho de som e o coloca numa parateleira alta. Já ao som da música, começa a 

pular e bater palmas, dizendo para as crianças: “Olha a música!” (pausa). “Hoje vamos cantar 

e dançar com Patati Patatá!”. Ayana (F/1;4), Kailane (F/1;5), Fernando (M/1;8) e Gabriel 

(M/1;8) aproximam-se, elevam a cabeça na direção da ADI, levantam os braços, balançam as 

mãos, batem palmas e pulam, olhando para ela. A educadora saltita. Ayana e Kailane baixam 

a cabeça, olham para o movimento dos pés da educadora e em seguida batem com um dos 

seus pés no chão. A ADI se baixa, abre e balança os braços falando: “Olha o avião!”. Ayana 

faz o mesmo movimento: abre os seus braços, olhando para a ADI, e se remexe tal como o 

adulto está fazendo. A educadora levanta os braços acompanhando o movimento indicado 

pela letra da música e as crianças fazem do mesmo jeito, como se buscassem ajustar seus 

movimentos ao ritmo musical e às ações que ela executa. Fernando se balança, mexendo 

ligeiro os pés e braços. Kailane imita o seu parceiro balançando o corpo e levantando os seus 

braços também, olhando para o garoto. Gabriel começa a bater num pandeiro que está em suas 

mãos. Fernando faz o mesmo com o pandeiro que segura, olhando para ele. A educadora gira 

e levanta os braços. Kailane roda com os braços levantados, depois olha para a ADI. Juju (08 

meses) se levanta no berço, segura nas grades, olha para a ADI e movimenta seu corpo para 

frente e para trás, sorrindo. A ADI bate palmas e canta; as crianças sorriem e batem palmas, 

olhando para ela. A educadora saltita e o grupo dá uns pulinhos também. Fernando dá umas 

batidas no pandeiro. A ADI olha para ele e começa a bater palmas, seguida por Kailane, que 

bate palmas e saltita. Gabriel pega o pandeiro do chão e começa a dar pancadas no 

instrumento com uma das mãos. A ADI acelera os movimentos do corpo, olhando para o 

garoto. Kailane começa a girar com os braços esticados. A ADI olha para ela e grita: “Olha o 

avião!” e começa a girar o corpo com os braços abertos. Gabriel e Fernando olham para 

Kailane e, em seguida, estendem os braços e começam a girar até perder o equilíbrio e cair 

sentados no chão. A ADI olha para os garotos e fala: “Vamos agora dançar levantando as 

pernas!”. Em seguida, ela pula e estica uma das pernas no ar repetidas vezes, acompanhando o 

ritmo da música. As crianças sorriem, olhando para ela. Fernando dá uns pulinhos e depois 

começa a rir. Kailane e Ayana se dão as mãos e tentam levantar a perna, dando a impressão de 

que buscam equilíbrio se apoiando uma na outra. Gabriel senta no chão, agita suas pernas; 

depois se levanta e dá vários pulos, sorrindo. Quando a música termina, a ADI fala olhando 

para as crianças: “Eu já cansei!”. Em seguida, senta-se no chão. 

 Segue a sequência de ajustamentos posturais: 
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Foto 51. Interação ADI–crianças (1) 

 

 
Foto 52. Interação ADI–crianças (2) 

 

 
Foto 53. Interação ADI–crianças (3) 

 

 

 
Foto 54. Interação ADI–crianças (4) 

 

 

 Inicialmente é pertinente destacar que há uma intenção, previamente pensada pela 

professora, de que as crianças realizem movimentos corporais tendo como suporte a música. 

Tal proposição a ser dirigida ao grupo de crianças pode ser notada, no início do episódio, 

quando a ADI, referindo-se à proposta planejada para o dia, pergunta à professora: “O que 

tem para fazer hoje com as crianças?”. Dessa forma, na interlocução com a ADI, a intenção 

pedagógica da atividade se evidencia nas palavras da professora: “Vamos cantar e dançar 

juntos” (pausa). “Pensei em botar uma música bem alegre para ir conduzindo alguns 

movimentos e estimular que eles (as crianças) levantem as pernas, corram, pulem...”. 
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Fernando 

Ayana 

Gabriel 

Kailane 

Juju 
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 Apesar de seguir a ideia previamente planejada pela professora, a ADI participa 

ativamente da construção da atividade de vários modos. Inicialmente, isso pode ser observado 

nas ações da educadora: ao escolher uma música animada, ao buscar orientar a atenção das 

crianças para sua proposta, iniciar e manter a atividade com as crianças que socialmente 

mostraram-se responsivas. 

 As crianças demonstram motivação para participar da atividade proposta pela ADI 

desde o momento inicial do convite, quando ela diz: “Olha a música!” (pausa). “Hoje vamos 

cantar e dançar com Patati Patatá!”. Ayana, Kailane, Fernando e Gabriel aproximam-se, 

olham para a ADI, levantam os braços, balançam as mãos, batem palmas e pulam. Dessa 

forma, a busca de proximidade física, a orientação da atenção e os movimentos expressivos 

das crianças são recursos indicadores das formas de engajamento nas ações do adulto. 

  Há uma atenção dirigida para as ações do outro que engaja os parceiros. Nesse caso, o 

compartilhamento do foco da atenção entre os parceiros sustenta a construção e o 

emparelhamento de ações entre eles de forma que cada parceiro apreende e comunica ao outro 

o movimento do parceiro desdobrado em seus próprios movimentos corporais.  

 Ao observar a ADI saltitar, Ayana e Kailane mexem seus pés, demonstrando 

interlocução com os movimentos da ADI. Na sequência do episódio, Ayana abre os seus 

braços, olhando para a ADI, e começa a se remexer tal como o adulto está fazendo; Ayana 

emparelha seus movimentos aos da ADI na ocasião em que esta se baixa, abre e balança os 

braços falando: “Olha o avião!”.  

 A ADI levanta os braços acompanhando o movimento indicado pela letra da música, e 

as crianças fazem do mesmo jeito, como se buscassem ajustar os movimentos ao ritmo 

musical e às ações que a educadora executa.  

 No contínuo interacional, Fernando introduz outra forma de se movimentar: balança-

se, mexendo ligeiro os seus pés e braços, provocando uma reação em Kailane, que se regula 

por ele. Ela imita o parceiro ao balançar o corpo e levantar os braços também, olhando para 

Fernando.  

Na trama interativa, Gabriel bate num pandeiro que segura, apresentando para os 

parceiros movimentos corporais através do uso do instrumento musical. Fernando reapresenta 

o mesmo gesto de Gabriel, olhando para ele.  

A ADI gira e levanta os braços, propondo outro movimento de corpo. Kailane se 

regula por ela e ajusta-se aos novos movimentos, rodando com os braços levantados e olhando 

para a educadora. Juju, no berço, levanta-se e segura nas grades; olha para a ADI e 

movimenta o corpo para frente e para trás, demonstrando que também compartilha a proposta.  
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A ADI bate palmas e canta, marcando o ritmo através das batidas alternadas. As 

crianças se regulam e emparelham suas ações com a ação da educadora, batendo palmas e 

olhando para ela. A sincronia de movimentos entre as crianças e a educadora pôde ainda ser 

observada no final do episódio, quando a ADI saltita e o grupo dá uns pulinhos.  

 Esse comportamento interativo do grupo remete à reflexão das relações entre a 

imitação e o movimento no estabelecimento de elos entre as pessoas, conforme explica os 

pressupostos wallonianos. Nessa direção, o ajustamento de ações provoca um acordo 

psicomotor que culmina em uma sintonia de movimentos ou afinidade mimética. Essa 

afinidade, por sua vez, revela como a imitação facilita a interação social de crianças que ainda 

não possuem fala articulada.  

Nesse sentido, o comportamento imitativo, revelador da adesão ao modelo, pode ser 

considerado como um importante canal de significação que pressupõe uma determinada 

compreensão do significado da ação do outro no estabelecimento de nexos entre os eventos 

ocorridos gerados na tentativa de compreendê-los. 

 Partindo dessa compreensão, esse modo de apreender informações pelo viéis imitativo 

revela os modos como a criança se desenvolve: participando de situações pessoalmente 

significativas e socialmente envolventes, construindo significados por meio da observação 

atenta, exame, seleção e reinvenção interpretativa das ações do outro social (WALLON, 

1986).  

 Dessa forma, ao explorar movimentos ajustados a um ritmo ou ações, incentivadas 

pelos adultos ou parceiros de idade, as crianças ampliam seus repertórios expressivo-

comunicativos através da imitação e alcançam novos patamares cognitivos. E mais: ao imitar 

um modelo de ações que lhe é oferecido, a criança se exercita, porque busca apreender e 

identificar as expressões comunicativas do outro e responder por meio de ajustes corporais e 

vocais. 

A experiência interativa intitulada Dançando e remexendo o corpo (nº 15), descrita a 

seguir, permite ampliar essa discussão demonstrando uma situação em que a criança 

protagonista  Kailane (F/1;5)  exercita seus recursos motores aproveitando a música que 

toca no ambiente sem a condução do adulto. 

 

1º Momento – 00min 50seg 

Andrey (M/1;7) levanta os braços e remexe o corpo, olhando para Kailane. Em 

seguida, a garota também levanta os braços e se remexe com o olhar dirigido para o parceiro. 

Ele bate palmas olhando para ela. Kailane se requebra e bate palmas também, olhando para 
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ele. Depois, Andrey gira com os braços estendidos e Kailane começa a girar com os braços 

abertos até ficar tonta e cair sentada. (...) 

 

           
Foto 55. Interação Kailane–Andrey 

 

2º Momento – 07min 44seg 

Kailane alisa os cabelos de Alice (F/1;7), que está sentada; depois, interrompe os 

afagos para saltitar. Alice se levanta e Kailane estende seus braços na direção da parceira. 

Alice olha para ela e também estica seus braços na direção de Kailane. As duas crianças se 

dão as mãos e giram pela sala de mãos dadas. 

  

 
Foto 56. Interação Kailane–Alice (1) 

 

Alice solta as mãos da parceira. Kailane retoma a junção das mãos e a díade reinicia os 

giros de mãos dadas, olhando-se e balançando o corpo até Alice perder o equilíbrio e cair. 

Kailane tenta levantar a parceira, que se apoia no chão e se ergue sozinha. Alice empurra 

Kailane, que se afasta.  

  
Foto 57. Interação Kailane–Alice (2) 

 

Kailane 
Andrey 

Kailane 

Alice 
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3º Momento – 08min 17seg  

Após levar um empurrão de Alice, Kailane segue em direção a um grupo de crianças. 

Em vários momentos da trajetória, ela para, remexe o corpo, levanta as pernas, agita os braços 

ao som da música que toca no ambiente; depois, balança a cabeça e recomeça a agitar seus 

braços por sucessivas vezes.  

 

  
           Foto 58. Kailane remexe o corpo ao som da música (1) 

 

A música acelera o ritmo e ela remexe mais depressa o corpo. Em seguida, sorrindo, 

interrompe os movimentos por alguns instantes, recomeça a balançar os braços erguidos e 

saltita bem depressa, acompanhando o ritmo da música. 

 

   
             Foto 59. Kailane remexe o corpo ao som da música (2) 

 

 As sequências interativas apresentadas evidenciam a motivação da criança para mexer 

o corpo aproveitando a música que toca no ambiente, exibindo-se aos parceiros. 

Diferentemente do episódio anterior acerca da imitação de ações corporais entre crianças e a 

ADI, planejada pela professora, Kailane cria movimentos com seu próprio corpo e busca 

interações com parceiros de idade, sem a condução do adulto. 

 A motivação para compartilhar movimentos corporais pode ser notada no primeiro e 

no segundo momento do episódio, à medida que Kailane vai se engajando em ações conjuntas 

com dois parceiros socialmente disponíveis: Andrey e Alice. Isso fica evidente analisando-se 

alguns elementos que emergem no contínuo interacional. 
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 Inicialmente, percebe-se a intenção de Kailane para igualar-se aos gestos do parceiro 

por meio da imitação das ações de Andrey: a) o garoto levanta os braços e remexe o corpo, 

olhando para Kailane; na sequência, ela também levanta os braços e se remexe com o olhar 

dirigido para ele; b) no momento seguinte, ele bate palmas olhando para ela, e Kailane 

requebra-se, bate palmas também, olhando para Andrey, e dessa forma assume a interlocução; 

c) Andrey gira com os braços estendidos, e Kailane gira com os braços abertos até ficar tonta 

e cair sentada, demonstrando aderir à proposta iniciada pelo garoto. Dessa forma, quando 

reapresenta em seus próprios movimentos as ações que Andrey realiza, Kailane nos dá 

indicadores de que apreende e compartilha o movimento do parceiro por meio de acordos 

rítmicos e posturais.  

Novamente observamos a motivação de Kailane para compartilhar movimentos 

quando ela busca Alice para ser seu par na dança, nas duas vezes em que se mostra orientada 

para ela: alisa os cabelos de Alice, estende seus braços na direção da parceira, provocando a 

adesão de Alice para os deslocamentos de mãos dadas, pela sala. Em seguida, busca a junção 

das suas mãos com as de Alice quando a parceira cai e desmancha os giros de mãos dadas que 

a díade partilhava momentos antes. Tenta levantar a parceira, podendo essa ação ser 

interpretado como um possível convite para o reinício dos movimentos entre elas duas. Não 

foi esse, entretanto, o significado atribuído por Alice; esta deu um empurrão em Kailane, que 

se afastou da parceira. 

Como se observa nos diferentes momentos que compõem o episódio, há uma 

significação emergente sustentada na sensibilidade corpórea da criança, demonstrada em seus 

movimentos expressivos, que se alternam com os de exploração: no 2º momento do episódio, 

ela afaga os cabelos de Alice, mas interrompe os afagos para saltitar. Depois convida Alice 

para ser seu par na dança, estendendo seus braços na direção da parceira, e passa a girar de 

mãos dadas com ela, compartilhando movimentos, olhares e balanços do corpo até Alice 

perder o equilíbrio e cair. Kailane também se ajusta aos estímulos do ambiente quando, no 3º 

momento do episódio, ao se remexer sozinha, parece sincronizar o ritmo dos movimentos do 

corpo com a música que ouve, agitando depressa seu corpo quando o ritmo da música acelera. 

Nesse momento, os sorrisos da garota são sinais expressivos de seu contentamento e excitação 

ocasionados pelos movimentos de erguer e agitar os braços sucessivas vezes. 

Ao balançar o corpo em ritmos variados ou repetitivos, Kailane oferece indicativos do 

quanto ela busca descobrir o efeito de suas ações, parecendo experimentar diferentes respostas 

às sensações que o efeito de seus movimentos produziu (WALLON, 1968). O movimento 

parece diverti-la: remexe-se, dança com parceiros escolhidos, levanta os braços, etc. Dessa 
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forma, Kailane indica fazer uso ativo de suas possibilidades expressivas, que podem 

aprimorar suas competências corporais, ampliar suas vias de explorar o mundo, o próprio 

corpo, interagir e desenvolver o uso sofisticado de gestos.  

 Nessa perspectiva, delineiam-se investimentos de Kailane em atividades que são 

promotoras de seu desenvolvimento, realçando a ideia de que a criança não é passiva nesse 

processo. Ao contrário, parece aproveitar e investir ativamente em situações que lhe sejam 

pessoalmente significativas e socialmente envolventes, aproveitando não só aquelas 

atividades que lhe são oferecidas pelo adulto, conforme demonstrado no episódio Os 

dançarinos, mas também através daquelas advindas de um conjunto de ações que a criança 

busca estabelecer sozinha ou com os parceiros de idade, conforme observamos nos diferentes 

momentos do episódio Dançando e remexendo o corpo.  

 Esse dado corrobora a perspectiva de a criança ser protagonista de seu 

desenvolvimento e socialmente ativa, adotada pelo presente estudo. 

Adentrando num outro tópico de discussão, os episódios Uns cantam, outros dormem 

(nº 16) e Jeito de dormir (nº 17) foram escolhidos para realçar perspectivas pedagógicas que 

asseguram o ritmo de cada criança e as especificidades do grupo, na medida em que as 

necessidades das crianças vão sendo reconhecidas e respeitadas ao longo da jornada diária, 

conforme análise empreendida a seguir. 

  O primeiro episódio selecionado apresenta uma das atividades cotidianas que acontece 

no início da manhã: o Bom-dia. A sequência interativa é longa e apresenta o desenrolar de 

uma atividade na qual a professora introduz o nome de uma criança presente na música que 

ela canta em conjunto com as ADIs, dando Bom-dia para esta criança que teve seu nome 

mencionado. De outra forma, quando a criança não está presente, a professora refere-se a ela 

dizendo: “Faltou!”. Antes de cantar a música do Bom-dia para o grupo, a professora pergunta 

por cada criança do grupo do berçário, numa ordem que parece aleatória, mas com o cuidado 

de incluir todos os presentes. 

O trecho descrito a seguir foi recortado do final da atividade e demonstra o desenlace 

da referida experiência.  

DESCRIÇÃO: depois de incluir o nome de Júlia (F/0;11) na canção, a professora olha 

para Beatriz (F/0;11), que está dormindo no colchonete, e pergunta para o grupo: “Cadê Bia?” 

(pausa). Em seguida, fala: “Eita, Bia tá dormindo!” (pausa). “Não é para acordar ela, não 

(pausa). Quando ela acordar, a gente dá o bom-dia e canta com ela.  
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Foto 60. Beatriz dorme durante o “Bom-dia” 

 

 No momento interativo em foco, todas as crianças da sala participam do Bom-dia, 

exceto Beatriz, que está dormindo. 

 Realça-se o cuidado da professora para deixar Beatriz dormir mesmo sendo um 

horário destinado à participação das crianças nas atividades que lhes são dirigidas pelos 

adultos. Isso fica evidente quando a professora fala para as crianças, referindo-se à garota que 

dorme: “Quando ela acordar, a gente dá o bom-dia e canta com ela”.  

Dessa forma, mesmo o Bom-dia sendo uma atividade cotidiana, com um horário 

definido na jornada educativa (início da manhã), previsto para contar com a participação de 

todas as crianças, a rotina ganhou flexibilidade e respeito aos diferentes ritmos biológicos da 

criança, por meio da possibilidade que Beatriz ganhou de participar do Bom-dia mais adiante, 

depois que acordar.  

Vejamos no segundo episódio  Jeito de dormir  outro momento da jornada diária, 

após o almoço, em que a ADI impulsiona perspectivas de acolhimento às especificidades das 

crianças.  

 

1º Momento – 08min 10seg 

A ADI senta no colchonete, segura e balança Pedro (M/0;10) apoiado nas suas pernas, 

olhando para ele. Em alguns momentos, ela interrompe o balançado para alisar o rosto da 

criança. (...).  Em 13min 17seg, Pedro abre e fecha os olhos como se estivesse quase 

adormecendo. Ela aproxima o garoto para perto do seu colo e começa a alisar as pernas do 

garoto que fecha os olhos e dorme. Em seguida, o garoto é posto num berço. 

 

 

Beatriz 

Professora 
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Foto 61. Uma ADI alisa as pernas de Pedro 

 

2º Momento – 09min 14seg 

Gabriel (M/1;9) deita no colchonete com o bumbum para cima. A ADI se aproxima, 

senta ao lado do garoto e começa a balançar suavemente a fralda da criança para lá e para cá. 

Ele se vira, a ADI alisa a cabeça do garoto e depois volta a niná-lo, desta vez dando umas 

pancadinhas bem leves no bumbum do garoto até ele dormir. 

 

 

 
             Foto 62. ADI balançando o bumbum de Gabriel  

 

 

3º Momento – 13min 28seg 

Alice (F/1;8) aparece no foco sentada nas pernas de uma outra ADI, com a sua cabeça 

apoiada no colo do adulto e com as pernas abertas na cintura da educadora. A ADI se balança 

para frente e para trás, sentada na cadeira de amamentar, movimentando o corpo da criança 

junto com o seu. Em alguns momentos, a ADI interrompe os balanços do corpo, apoia e 

desliza as duas mãos nas costas de Alice, massageando suavemente toda a extensão abaixo do 

pescoço até o bumbum da criança. Em seguida, junta os dedos das mãos e dá umas batidinhas 

suaves, percorrendo toda a região das costas da garota. 

Gabriel 
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          Foto 63. Alice dorme sendo massageada nas costas  

 

4º Momento – 15min 33seg 

Depois que Gabriel adormeceu, a ADI se levanta do colchonete e coloca Malu (F/1;2) 

nos seus braços. A garota apoia o rosto no colo do adulto, que se desloca pela sala, 

balançando a garota. Em alguns momentos, a ADI para, substitui os balanços por giros do 

corpo, olhando para Malu. (...) Esta levanta a cabeça; a ADI, então, recomeça a andar pela 

sala, balançando-se, até Malu voltar a deitar o rosto no seu colo e dormir.  

 
Foto 64. Malu dorme no colo da ADI 

 

 

5º Momento – 15min 53seg 

A câmera foca uma ADI sentada no colchonete com Fernando (M/1;8), que está 

sentado com as pernas abertas na cintura do adulto e com a cabeça apoiada no seu colo. 

Delicadamente, a ADI segura e levanta um punhado de fios do cabelo do parceiro por 

repetidas vezes, depois desliza suas mãos suavemente por toda a extensão da cabeça da 

criança, afagando seus cabelos até ele adormecer. 
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Foto 65. Uma ADI afaga os cabelos de Fernando 

 

 

6º Momento – 17min 53seg 

Ayana (F/1;8) pega uma boneca de pano e se deita no colchonete com o tórax para 

cima, segurando o brinquedo. Em seguida, solta a boneca, vira-se no colchão com os olhos 

fechados e posiciona seu rosto em cima da boneca. A ADI dirige-se até ela, tira a boneca de 

debaixo da cabeça de Ayana, emborca a garota no colchonete e coloca o brinquedo embaixo 

de uma das mãos da criança. 

 

 
Foto 66. Ayana dorme segurando uma boneca 

 

 

Cabe inicialmente dizer que o momento do repouso depois da refeição é opcional; 

entretanto, a maioria das crianças não fica acordada. As crianças menores são postas nos 

berços depois que dormem e as mais velhas deitam nos colchonetes forrados e enfileirados no 

chão. Algumas adormecem sem a interferência do adulto, deitadas nos pequenos colchões, e 

parecem procurar, por si sós, um jeito mais aconchegante de se aninhar nos lençóis e 

travesseiros que os adultos lhes disponibilizam. Outras relaxam e adormecem de jeitos 

diferentes, com o apoio dos adultos.  

Da longa sequência interativa, que possui 19min 03seg, os seis momentos recortados 

nos revelam diferentes formas e posições corporais que as crianças encontram para relaxar e 

dormir, mediadas pelas atitudes das ADIs.  

Ayana 
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Pedro demonstra que encontrou a posição para relaxar e dormir inicialmente apoiado 

nas pernas da ADI, passando, em seguida, a ficar apoiado no colo dela.  

Gabriel e Ayana escolhem o colchonete para se deitar, mas usam diferentes maneiras 

para relaxar e dormir. Fernando e Alice relaxaram e adormeceram numa posição parecida: 

sentados com as pernas abertas na cintura da ADI e com a cabeça apoiada no colo da 

educadora. Malu demonstra que relaxou quando acomodou seu rosto no colo da ADI.  

Conforme observamos no fluxo de ações interativas, as ADIs usam diferentes modos 

de facilitar o relaxamento das crianças e exploram distintos locais da sala. Além dos balanços 

no bumbum, outras áreas do corpo da criança foram acariciadas com a finalidade de provocar 

o relaxamento.  

Em relação ao espaço e mobiliário da sala, uma ADI escolhe a cadeira de amamentar 

para sentar-se e utiliza diferentes maneiras de favorecer o relaxamento de Alice; outra ADI 

senta-se no colchonete e afaga a cabeça de Fernando de um jeito delicado, segurando e 

levantando, por repetidas vezes, uma pequena porção de fios do cabelo da criança e depois 

deslizando suas mãos suavemente por toda a extensão da cabeça do garoto. Outra ADI 

desloca-se pela sala, balançando-se com Malu nos seus braços.  

 Os dados apresentados nos dois episódios sinalizam perspectivas para o adulto 

profissional olhar, ouvir e conhecer as crianças do grupo pelas quais é responsável, de forma 

respeitosa ao que é específico de cada criança, percebendo-as e valorizando-as como plurais. 

Nessa perspectiva, esses profissionais, em suas práticas cotidianas, ganham possibilidades de 

aprender a auscultar os ritmos biológicos de cada criança e as suas cadências rítmicas e 

afetivas de forma a não se deixar conduzir pela voracidade de uma jornada diária que 

automatiza ações e homogeneíza as crianças.  

 Nesse sentido, é possível pensar na possibilidade dos adultos profissionais assumirem 

uma posição de acolhimento às especificidades das crianças nos diferentes momentos da 

jornada diária, delineando para a atuação docente uma postura de olhar com curiosidade para 

a criança.  

Nessa perspectiva, emerge a postura que inspira o adulto educador a ser um 

investigador, um parceiro sensível, capaz de dialogar, estabelecer vínculos e transportar-se 

para a perspectiva da criança como forma de compreendê-la. 

Refletindo sobre as implicações educacionais derivadas dessas ideias, emerge o 

esforço de incorporar ao pensamento pedagógico a necessidade de o adulto se aproximar da 

criança com urgência para aprender com suas tramas e necessidades. Assim, aprender a 

compreender a criança permite um conjunto de procedimentos derivados de uma 
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intencionalidade pedagógica marcada pela postura de escuta do educador dirigido para as 

singularidades infantis.  

Os dados alçados dos episódios apresentados reforçam, portanto, os achados de outros 

estudos que tecem críticas ao modelo de educação, no qual todas as crianças devem seguir os 

mesmos tempos, os mesmos modos, seguindo a lógica do consenso que abafa a pluralidade e 

sufoca a diferença (BARBOSA, 2006; MARTINS FILHO, TRISTÃO, RECH, SCHNEIDER, 

2006; MARTINS FILHO, 2005). 

As situações interativas dos próximos episódios enveredam por outra vertente de 

argumentação, no sentido de apontar caminhos que impulsionem a configuração do ambiente 

pedagógico favorável ao desenvolvimento da criança. O debate a ser empreendido visa a 

discutir o lugar da criança a partir das relações que ela estabelece com o sistema simbólico 

que circunscreve o horário do almoço no berçário, focando vias de acesso a formas de agir 

socialmente elaboradas que as crianças apreendem em interação com seus pares e realça o 

papel da imitação nas relações entre criança–adultos profissionais e criança–criança e seus 

desdobramentos na evolução do plano mental infantil.  

Nesse sentido, as situações interativas do episódio Hora de almoçar e tempo de 

aprender (nº 18) descortinam os elementos do primeiro item a ser debatido.  

Cabe ressaltar que, no início do episódio que caracteriza o momento preparatório para 

o almoço, as crianças mais velhas aparecem no foco da câmera sentadas à mesa em grupos de 

quatro. Há intensa sonorização no ambiente, fruto das vocalizações infantis. Apesar de estar 

sentadas, aguardando a chegada do almoço, as crianças se remexem nas cadeiras, viram-se na 

direção de parceiros eleitos para trocar olhares, sorrisos e vocalizações. Várias crianças 

olham e apontam para o prato que está sendo entregue ao companheiro. As crianças mais 

novas são postas no colchonete para serem servidas pelos adultos.  

Da longa sequência videogravada, que dura 20min 45seg, escolhemos sete momentos 

conspícuos de possibilidades para a criança apreender meios culturalmente instituídos, em 

parceria com adultos e coetâneos, durante o almoço. 

 

1º Momento – 01min 48seg  

As crianças estão sentadas junto à mesa aguardando a ADI entregar o almoço que está 

sendo servido, individualmente, num paratinho acompanhado com uma colher de plástico. 

Alice (F/1;8) olha para o seu prato, segura a colher com uma das mãos e, com a outra, pega a 

comida do prato e a conduz até sua boca. A ADI olha para ela e lhe diz: “Com a mão não, 

Alice!”. Em seguida, aproxima-se dela, segura a colher em uma de suas mãos, mergulha-a no 
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prato e a conduz cheia de comida até a boca da criança. Depois solta a mão de Alice e a 

observa enfiar a colher no prato, recolhendo desajeitadamente o alimento e conduzindo-o até 

sua boca, numa sequência que se repete. A ADI afasta-se. 

 

 
                    Foto 67. Alice almoça usando a colher com a ajuda da ADI 

 

 

2º Momento – 02min 00seg 

Ao observar Malu (F/1;3) conduzindo a comida até a boca com uma de suas mãos, a 

ADI corre até a criança, reposiciona a colher na mão da parceira e lhe diz: “Não, Malu!” 

(pausa). “Assim, não!”. Em seguida, segura na mão da garota, enfia a colher no prato, 

recolhendo alimento e depois o conduz até a boca da criança. Malu estica a outra mão 

tentando pegar a colher das mãos da ADI. Ela solta a colher no prato de Malu e se dirige até 

Duda. Malu pega a colher e começa a bater com ela no prato, espalhando a comida. Depois 

para e observa, por vários segundos, a ADI servir o almoço a Duda, sentada ao seu lado. Em 

seguida, apanha comida do prato e leva o alimento até sua boca, usando a colher.  

 

           
                      Foto 68. Uma ADI ajuda Malu a almoçar usando a colher 

 

A ADI olha para Duda (F/1;3), que também estava levando comida para sua boca com 

uma das mãos, e repete a mesma sequência de ações realizadas com Malu, dizendo para 

Duda: “Assim, ó!” (pausa). Duda balança a cabeça como se dissesse “Não” e chora alto. A 

ADI sorri e deixa que a garota segure na colher sem a sua ajuda. Duda se cala e começa a 

remexer a comida do prato com a colher. A ADI aproxima-se da garota e tenta dar o almoço 

para ela, conduzindo, até a sua boca, a colher cheia de comida; Duda volta a chorar alto. A 

ADI 

Malu 

ADI 
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professora que observa a cena fala para a ADI: “Deixa, ela quer comer sozinha”. A ADI solta 

uma risada, entrega a colher para Duda e diz para a criança: “Pronto!” (pausa). “Olha aí!” 

(pausa). “Coma só!” (pausa). “Vai!” (pausa). Duda se cala e tenta levar a comida até a sua 

boca usando a colher, derramando o alimento durante a trajetória, por repetidas vezes. A ADI 

permanece ao lado da criança, observando ela se alimentar. 

 

 

 
                       Foto 69. Uma ADI ajuda Duda a almoçar usando a colher  

 

3º Momento – 02min 30seg  

A professora aproxima-se de Ayana (F/1;8), que está tirando comida do prato e 

derramando o alimento na mesa; ajeita a criança na cadeira, puxa o prato para mais perto dela 

e lhe diz: “Ayana, é para botar na boca!”. A garota remexe a comida no prato quando a 

professora vai indicando para ela formas de usar a colher, enquanto a observa manusear o 

talher durante o almoço, dizendo: “Encha a colher!” (pausa). “Pronto!” (pausa). “Encheu?” 

(pausa). “Agora bota na boca!” (pausa). “Olha como Gabriel tá comendo ali!” (pausa). 

“Mexeu?” (pausa). “Agora bota na boca!” (pausa). “Enche a colher e bota na boca, Ayana!” 

(pausa).  “Vai... assim...”.  

 

 
                                     Foto 70. Interação professora-Ayana (1) 
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4º Momento – 04min 21seg 

Ayana enche sua colher com o almoço que retira do prato, depois começa a balançar a 

colher para cima e para baixo, vocalizando alto; depois, aponta a colher na direção de sua 

própria boca, que está aberta, dizendo “aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”. Uma ADI observa as ações 

da garota e lhe diz: “Vai, bota na boca”. Ayana aponta para o parceiro que está em sua frente, 

chamando o nome dele, quando a ADI novamente a convida para almoçar, dizendo-lhe: “Vai, 

Ayana” (pausa). “Bota na boca!” (pausa). A garota derrama o alimento da colher na mesa e 

espalha a comida com a mão. A ADI lhe diz: “Não, Ayana, assim não!” (pausa). “Assim, ó!” 

enquanto puxa o prato para mais perto dela e coloca a colher dentro do prato. Em seguida, 

aproxima-se de Ayana, que está inclinando o prato, recolhendo com a colher o alimento para a 

borda como se estivesse querendo derramá-lo na mesa. Depois a educadora segura a colher na 

mão de Ayana, mexe a comida do prato e a conduz até a boca da garota, segurando na mão da 

parceira. Essa sequência se repete três vezes. 

 

   
                 Foto 71. Ayana derrama comida na mesa até a ADI interrompê-la 

 

5º Momento – 08min 10seg 

Numa outra ocasião de monitoramento das ações das crianças, a professora estabelece 

um novo contato verbal com Ayana, que estava usando a colher para tirar comida do prato e 

colocá-la na mesa. A professora diz: “Ayana, vamos comer direitinho?” (pausa). “É para botar 

na boca, viu?” (...). 

 

 
              Foto 72. A professora fala com Ayana ao vê-la derramar comida na mesa 
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6º Momento – 05min 21seg  

Gabriel (M/1;9) emborca o prato na mesa, levanta-o, inclina-o e, com a colher, raspa a 

comida do prato. Em seguida, bate com a colher no prato, quando a ADI interrompe as suas 

ações, assentando o prato na mesa, e lhe diz: “É para almoçar!”. Ele enfia a colher no prato, 

recolhe o alimento e o conduz até a boca por repetidas vezes, enquanto a ADI segura o prato 

do garoto na mesa e o observa terminar de comer o almoço. Quando Gabriel termina de 

almoçar, ele bate repetidas vezes com a colher no prato. 

 

  
              Foto 73. Gabriel derrama comida na mesa até ser interrompido pela ADI 

 

7º Momento – 09min 28seg 

Ayana tira comida do prato e a derrama sobre a mesa, repetidas vezes, usando a 

colher. Em Alguns momentos, ela para, pega a comida e a amassa por entre seus dedos. Em 

10min 32seg, uma ADI olha para ela e lhe diz: “Assim não, Ayana!”. Ela enfia a colher no 

prato e começa a mexer a comida, repetidas vezes. A professora interrompe a atividade de 

alimentar outra criança, olha para Ayana e lhe diz: “Ayana, você vai comer comigo depois. Tá 

certo?”. Em seguida, volta a servir o almoço da parceira. 

 

 
         Foto 74. Ayana derrama comida na mesa outra vez 
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Os trechos acima demonstram a ideia de que a criança aprimora o uso de seus gestos, a 

exemplo do manuseio da colher, inserida num contexto social cotidianamente instituído: a 

hora de almoçar. Implica dizer que a criança encontrou a chance de aprender a usar a colher 

numa situação concreta, interagindo com parceiros e testando diferentes formas de uso do 

objeto: Alice, no 1º momento do episódio, acolhe a proposta da ADI de não utilizar as mãos 

para se alimentar e demonstra seu esforço em usar a colher, durante a refeição, quando 

recolhe repetidas vezes, mesmo que desajeitadamente, o alimento do prato antes de levá-lo até 

a sua boca. Através de suas ações, no 2º momento do episódio, Duda também demonstra 

interesse em descobrir por si só o jeito de conduzir o alimento até a sua boca, usando a colher: 

a garota chora alto nas duas vezes em que a ADI retira de suas mãos a colher e tenta dar o 

almoço para ela; busca se alimentar sozinha mesmo derramando o alimento posto na colher 

nas várias trajetórias do talher até a sua boca.  

Conforme demonstram as ações de Malu, no 2º momento do episódio, a sua motivação 

parece ser usar a colher para bater no prato e espalhar a comida, já que a garota precisou do 

apoio da ADI para usar o talher na condução da comida até a sua boca, conforme descrito. Ao 

bater no prato com a colher, a garota demonstra suas motivações para realizar ações 

exploratórias com o objeto.  

O uso exploratório da colher em trajetórias brincantes também parece ter sido 

escolhido por outras crianças. Os gestos de Gabriel evidenciam nosso argumento, quando o 

garoto, no 6º momento, emborca o prato na mesa, depois o levanta, inclina o objeto e, com a 

colher, raspa a comida do prato na direção da mesa; depois, bate com a colher no prato até ser 

interrompido pela ADI. Já Ayana, no 4º momento do episódio, demonstra seus interesses 

lúdicos através dos gestos de balançar o talher para cima e para baixo, depois apontar a colher 

na direção de sua própria boca aberta, dizendo “aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, parecendo imitar as 

ações dos adultos na ocasião de alimentação das crianças, reapresentando em seus gestos 

atitudes de “faz de conta”.  

O movimento exploratório da colher também se evidencia nas ações da garota no 4º e 

no 7º momento, quando ela derruba o alimento da colher na mesa e depois espalha a comida 

utilizando o talher; inclina o prato depois de juntar com a colher o alimento para a borda, 

como se estivesse querendo derramá-lo na mesa. Ayana tira a comida do prato e a derrama 

sobre a mesa, repetidas vezes, usando a colher. Em alguns momentos, ela para, pega e amassa 

a comida por entre seus dedos, evidenciando suas motivações.  

Dentro da configuração interativa apresentada, a dinâmica relacional entre crianças e 

adultos durante o almoço se configurou num espaço social de experiência no qual os gestos 
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das crianças foram sendo circunscritos por significações da professora e das ADIs quanto ao 

manuseio da colher, conforme observado nos diferentes momentos do episódio. Vários 

indicativos compõem as situações: 

Alimentar-se com a colher e não com as mãos parece ser a meta estabelecida pelos 

adultos profissionais a ser cumprida pelas crianças. Isso pode ser notado através do contato 

verbal e de ações de interferência das ADIs e da professora na atividade realizada por uma 

criança-alvo. 

O movimento de apoiar a criança na tarefa de conduzir o alimento até a boca, 

segurando nas mãos da criança, e a oferta de um modelo a ser incorporado em seus gestos 

foram recursos usados pelas educadoras na tentativa de favorecer o manuseio 

convencionalmente instituído da colher. 

Nesse sentido, outra forma observada foram os incentivos verbais dirigidos à criança, 

conforme demonstra a fala da professora, no 3º momento do episódio. A educadora nos 

mostra suas intenções de que Ayana utilize a colher durante o almoço ajeitando-a na cadeira, 

puxando o prato para mais perto dela e lhe indicando verbalmente o jeito de manusear a 

colher e o local no qual a colher deve ser posta: “Ayana, é para botar na boca!”. “Encha a 

colher!” (pausa). “Pronto!” (pausa). “Encheu?” (pausa). “Agora bota na boca!” (pausa). Olha 

como Gabriel tá comendo ali!” (pausa). “Mexeu?” (pausa). “Agora bota na boca!” (pausa). 

“Enche a colher e bota na boca, Ayana!” (pausa).  “Vai... assim...” 

Comer e não brincar com a colher durante o almoço torna-se proposta ofertada pela 

professora a Ayana nos dois momentos do episódio em que ela observa a garota derramar 

comida para fora do prato; dirige-se verbalmente para a criança, revelando seus investimentos 

em indicar-lhe um jeito socialmente adequado para usar a colher, diferente daquele que estava 

sendo usado: “Ayana, vamos comer direitinho?”, “É para botar na boca, viu?”. Essa intenção 

da professora pode também ser notada quando volta a estabelecer um contato verbal com 

Ayana, que estava usando a colher para tirar comida do prato para pôr sobre a mesa, dizendo-

lhe: “Ayana, vamos comer direitinho?” (pausa). “É para botar na boca, viu?”. 

Tal como a professora, uma ADI também demonstra suas intenções de que Ayana 

interrompa suas atividades lúdicas e exploratórias com a colher: “Vai, Ayana” (pausa). “Bota 

na boca!”. Além de falar para ela, puxa o prato para mais perto da garota, coloca a colher 

dentro e segura a colher na mão de Ayana, mexendo a comida do prato e, em seguida, 

conduzindo o alimento até a boca da garota, segurando em suas mãos. A interferência do 

adulto nas ações exploratórias de Ayana pode ainda ser notada no 7º momento do episódio, 

através do contato verbal da ADI “Assim não, Ayana!”, referindo-se aos movimentos da 
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garota de tirar a comida do prato, derramá-la em cima da mesa, pegar e amassar o alimento 

por entre seus dedos. 

Uma ADI, no 6º momento do episódio, também demonstra seus interesses em indicar 

para Gabriel um jeito socialmente convencionado de usar a colher, interrompendo as ações 

exploratórias do garoto e lhe dizendo: “É para almoçar!”. 

Conforme observamos nas ações e falas da professora e ADIs, aprender a manusear a 

colher na condução o alimento até a boca durante o almoço aparece como uma finalidade 

educativa a ser apreendida pelo grupo infantil.  

Numa outra vertente de argumentação, os dados apresentados endossam a ideia de que 

a hora do almoço, enquanto espaço/momento cotidiano e educativo da creche, foi pensado e 

organizado pelos adultos de acordo com as expectativas que os profissionais dedicam às 

crianças e da maneira como definem a sua educação. Isso pode ser observado também na 

configuração do mobiliário, com dimensões adequadas ao tamanho das crianças, que 

favoreceu o agrupamento dos pares sentados ao redor de mesas, permitindo a autonomia da 

criança na gerência de seus deslocamentos e ações e abrindo vias de acesso a um conjunto de 

experimentações geradoras de apreensões culturalmente elaboradas de agir, durante a 

refeição. 

Conforme demonstrado, as crianças reagiram às proposições que lhes foram 

estabelecidas pelos adultos educadores de um jeito criativo e exploratório, marcando, dessa 

forma, o cotidiano com a sua curiosidade inventiva, reveladora de sua busca de oportunidades 

para se desenvolver na companhia de seus parceiros. 

Em consonância com tais ideias, Charlot (2000) amplia nosso argumento explanando 

que a educação é o processo pelo qual a criança, que não nasce pronta, constrói-se como ser 

singular e social, que ingressará em uma história individual, própria de cada um, enquanto 

representantes únicos da espécie, e também coletiva, própria dos grupos sociais. Segundo o 

autor, isso só pode acontecer pela mediação do outro, no interior das relações e interações 

sociais: só há a educação onde há troca entre as pessoas e o mundo social. E mais: esse mundo 

só pode ser apreendido pela criança por meio da cultura, ou seja, através da inserção da 

criança no universo produzido historicamente pelo seu grupo de companheiros humanos. 

Nessa perspectiva, a entrada da criança numa instituição educativa pressupõe a seleção 

e interação em um meio cultural mais amplo, de elementos que irão ou não fazer parte dos 

conhecimentos, valores, competências, símbolos a serem transmitidos pela educação escolar. 

Se passarmos a entender a cultura nessa perspectiva, o trabalho de um profissional de crianças 

pequenas alcança patamares elevados, já que é, também, por meio dele que se constituirão os 
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primeiros contatos dessas crianças com uma cultura diferente da familiar, com experiências 

distintas daquelas que lhes seriam proporcionadas no ambiente doméstico.  

Por essa ótica, a interação social pode ser considerada como uma ponte que dá acesso 

e mergulha a criança no conjunto de elementos do contexto sociocultural na qual ela, 

dinamicamente, vai se apropriando, em parceria com seus companheiros sociais. 

Nesse sentido, as situações partilhadas nas quais a criança participou durante o almoço 

na creche criaram oportunidades para ela perceber as situações do cotidiano e de reagir a elas, 

de assumir atitudes de autodescoberta, de ir desenvolvendo sua autonomia, apreendendo 

formas culturalmente elaboradas de agir, mediadas pelas suas professoras, ADIs e parceiros 

de idade, conforme demonstrado.   

O aprendizado de práticas culturais pelo viés interativo pode ainda ser reforçado 

analisando-se o episódio Fingindo ser educadora (nº 19), que dá continuidade a essa linha de 

discussão.  

DESCRIÇÃO: Malu (F/1;3) está sentada numa cadeira, almoçando com o prato 

apoiado na mesa, enquanto Ayana (F/1;8), recolhe o alimento do prato com a colher, olha 

para Malu e enfia a colher cheia de comida na boca da parceira, dizendo-lhe, com a sua boca 

bem aberta, “aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”. Malu recebe o alimento e mastiga olhando para Ayana. 

Ayana limpa com a colher as sobras de comida que estão no rosto de Malu. Em seguida, 

Ayana junta o alimento do prato com a colher, abre a boca e, olhando para a parceira, 

novamente diz “aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”. Depois a garota enfia a colher na boca de Malu, que 

está olhando para ela. Mais uma vez, Ayana recolhe o alimento do prato com a colher, olha 

para Malu, abre a boca, diz “aaaaaaaaaaaaaaaaaaa” e introduz a colher cheia de comida na 

boca da parceira. Malu recebe parte do alimento que estava na colher, porque o restante da 

comida foi derramado durante a trajetória, sujando seu pescoço e tórax. Ayana passa a colher 

no queixo e no tórax de Malu, como se estivesse limpando a garota. Malu se inclina e 

permanece olhando para a parceira durante as ações de Ayana. 

 

 
Foto 75. Ayana alimenta Malu (1) 

 

Ayana 
Malu 
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Em seguida, Ayana recolhe alimento do prato, posiciona a colher na direção da boca 

de Malu, balança a colher dizendo “Vião” antes de introduzi-la. Malu recebe o alimento. Em 

seguida, ela pega comida do prato e põe na boca. Ayana retira as mãos da parceira do prato, 

olha para a garota e lhe diz, num alto e veemente: “Não, Malu!” (pausa). “Não! “Não!” 

(pausa).  

 

 
Foto 76. Ayana alimenta Malu (2) 

 

Malu tenta puxar a colher das mãos de Ayana que, na tentativa de retomada do objeto, 

derrama comida no braço da parceira. Malu mostra o braço sujo para Ayana e depois abre a 

boca para receber o alimento que a parceira lhe introduz com a colher. Mais uma vez, Malu 

apanha a comida derramada da cadeira e a conduz para sua boca. Ayana olha para Malu e 

vocaliza algo num tom de reclamação. Em seguida, recolhe alimento do prato com a colher e 

a posiciona cheia de comida na direção de Malu, que está mexendo na comida derramada na 

cadeira. Ao observar a cena, Ayana larga a colher no prato, segura e tenta colocar as duas 

mãos de Malu em cima da mesa, falando alto: “Não, Malu!” (pausa). “Não!” (pausa). “Não 

não...” Malu olha para ela e volta a recolher comida da cadeira e colocar na boca. Ayana olha 

para a parceira e vocaliza algo num tom ainda mais alto que aquele usado anteriormente. Em 

seguida, olha para Malu e abre a boca dizendo “aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, com a colher cheia de 

comida apontada para a boca da parceira.  

 

 
Foto 77. Ayana alimenta Malu (3) 

 

Malu pega um pouco da comida derramada na cadeira e oferece para Ayana. A garota 

sorri, balança a cabeça para lá e para cá e diz “não Malu!” (pausa.). “Não!”. Depois introduz a 
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colher com alimento na boca de Malu; a seguir, passa a colher no nariz e nas bochechas de 

Malu, como se quisesse retirar as sobras de comida de seu rosto. Na sequência do episódio, 

Ayana repete várias vezes a ação de recolher o alimento do prato com a colher e conduzi-lo 

até a boca da parceira. Durante vários momentos, ela abre a boca e fala 

“aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, com a colher apontada para Malu, antes de servir o alimento para sua 

parceira. 

 

  
Foto 78. Ayana alimenta Malu (4) 

 

Inicialmente destacamos que não é possível definir como as parceiras iniciaram a 

trama interativa porque elas já estavam juntas quando aparecem na filmagem. Ao ser focadas 

pela câmara, Ayana e Malu compartilham um enredo num contexto imitativo.  

Interessante notar que Ayana assume o papel de professora ou ADI quando reapresenta e 

comunica em seus gestos, sonorizações e olhares, o resultado de suas apreensões, capturadas 

das situações culturais que selecionou e pelas quais se regulou: o jeito do adulto servir o 

almoço às crianças.  

O episódio dura 03min 15seg, caracterizando uma sequência interativa longa, 

basicamente constituída pela ação de Ayana para alimentar Malu, que pode ser reconhecida 

por meio de diferentes gestos e posturas. 

 No material descrito, vários são os elementos que constituem a situação. Ao solicitar 

diversas vezes que Malu abra a boca, apresentando um modelo ao dizer “aaaaaaaaaaaaaaa” 

para a parceira, recolher a comida do prato com a colher e enfiá-la na boca da parceira, Ayana 

reapresenta e comunica, em seus gestos, posturas e sonorizações, o resultado de suas 

apreensões capturadas da situação de alimentar a criança usando a colher, inclusive, repetindo 

alguns gestos realizados pelos adultos durante o almoço, conforme discutido no episódio 

Hora de almoçar e tempo de aprender (nº 18). 

As atitudes e posturas de limpar as sobras de alimento do corpo da parceira deslizando 

a colher no rosto, no queixo e no tórax de Malu também nos revelam as percepções que 

Ayana tem do contexto cultural que ela examina e pelo qual se regula.  
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Ayana demonstra suas preocupações para que a parceira não pegue na comida com as 

mãos, seguindo as mesmas ações realizadas e recebidas cotidianamente na creche, retirando 

as mãos de Malu do prato, olhando para a garota e lhe dizendo num tom alto e veemente: 

“Não, Malu!” (pausa). “Não!”.  

Outra forma de imitação do adulto alimentar a criança através da colher pode ser 

notada quando Ayana serve o almoço para Malu, ofertando-lhe um modelo lúdico durante a 

trajetória do talher cheio de comida até a boca da parceira: fingindo que a colher é um avião, 

expresso através no posicionamento do objeto e nas sílabas “Vião” dirigidas à parceira. 

Num outro momento videogravado, diferentemente daquele dia em que Ayana foi 

filmada na hora do almoço, a garota reaparece em cena com parceiros de idade, dando-nos 

outros indicadores de que observa e se apropria do conjunto de práticas cotidianas do contexto 

sociocultural do berçário. Esse comentário se evidencia nos elementos do episódio Tem cocô 

na sua fralda? (nº 20), descrito a seguir. 

DESCRIÇÃO: Ayana (F/1;7) se aproxima de Gabriel (M/1;8) e grita alto o nome do 

garoto, segura e puxa a fralda dele para baixo como se quisesse tirá-la. Gabriel a empurra e 

ela cai sentada no chão. Em seguida, Ayana se levanta, vai ao encontro de Pedro (M/0;9), 

afasta a fralda do bumbum do garoto, dando a impressão de ter olhado para dentro da fralda 

do parceiro. Depois, olha para ele e balança a cabeça para lá e para cá, dizendo: “Nã, não, 

Pedro!”. Fernando se aproxima, tenta subir na mesa que está ao lado de Ayana, ocasião em 

que ela agarra e puxa a fralda do garoto na região do bumbum com as duas mãos. O garoto 

vocaliza algo e a empurra.  

 

 
                       Foto 79. Ayana puxa a fralda de Gabriel e de Fernando 

 

Ela se dirige até Malu (F/1;2), que está sentada numa cesta e afasta a fralda do corpo 

da garota; em seguida, aproxima o seu rosto e olha para o bumbum da parceira por alguns 

instantes. Malu chora alto, uma ADI reclama dizendo para Ayana: “Não, Ayana!” (pausa). 

“Ela não tá com cocô, não!” (pausa). “Ela não fez ainda não.”  

Ayana 

Gabriel

a 

Fernando 
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                             Foto 80. Ayana olha para o bumbum de Malu 

 

A garota corre, empurra Yuri (M/1;5) no colchonete, puxa o calção do parceiro até 

descobrir o bumbum do garoto, olhando para lá. O garoto chora alto, olhando para a ADI, que 

reclama com Ayana, dizendo: “Ayana, ele não quer, não, Ayana!” (pausa). “Ele não está com 

cocô!” (pausa). Yuri se levanta chorando; Ayana segura o calção dele, afastando-o do corpo 

do parceiro, olhando para o bumbum do garoto. A ADI se aproxima da garota, interrompe os 

contatos entre as crianças, dizendo para a garota outra vez num tom de reclamação: “Ayana!” 

(pausa). “Ó, Ayana” (pausa). “Não tem cocô na fralda dele!” (pausa). Yuri se afasta. Ayana 

senta no colchonete e orienta-se para um grupo de crianças.  

 

 
                            Foto 81. Ayana descobre o bumbum de Yuri 

 

Como se observa na sequência de ações de Ayana, a garota parece perseguir o objetivo 

de procurar cocô na fralda de diferentes parceiros de idade. Seus gestos e posturas não deixam 

dúvidas quanto a isso. Vale ressaltar que as motivações da garota também foram percebidas 

pela ADI, como se faz notar nos vários momentos em que a educadora estabeleceu o contato 

verbal com Ayana, demonstrando atribuição de sentidos aos gestos da garota. 

Conforme apresentamos, ao imitar as ações dos adultos nos momentos de cuidado das 

crianças, Ayana nos dá indicadores de que seleciona elementos socioculturais do ambiente e 

que vai, dinamicamente, ressignificando-os em suas relações com os parceiros de idade que 

escolheu. Sendo assim, na interação com outras crianças, Ayana imprime em seus gestos um 

sentido socialmente elaborado de agir. Nesse sentido, na constituição social dos gestos da 

Yuri 

Malu 
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garota, a imitação aparece como aspecto presente nas relações entre Ayana e seus parceiros e 

se caracteriza como a apropriação do movimento do outro e de seus significados sociais, 

conforme revelam as ações da criança observadas nos episódios Fingindo ser educadora (nº 

19) e Tem cocô na sua fralda? (nº 20).  

Nas suas ações de imitar o adulto, a garota mostra como se apropria e elabora saberes, 

frutos de seus empreendimentos sociais, de seus modos singulares de comunicá-los e de 

representar o mundo. Por essa ótica, o comportamento imitativo, apontado pelas situações de 

fingir ser professora ou ADI, revela possibilidades da criança demonstrar sua compreensão a 

respeito das informações que captura do meio sociocultural com o qual interage e demonstra a 

ideia de que a imitação se constitui em um meio de a criança agir sobre o ambiente e 

apreendê-lo.  

Numa outra esfera de aquisições, a experiência imitativa entre Ayana e seus parceiros 

promulga significados emergentes e, ao mesmo tempo, promissores de processos internos de 

desenvolvimento, que impulsionam a capacidade de representar situações, personagens, 

intenções e significados através de meios verbais coletivamente consolidados, conforme 

explica Wallon (1968). De acordo com o autor, a participação do processo imitativo no 

surgimento da representação fortalece o argumento de que as interações sociais constituem 

um fator estruturante do psiquismo infantil. Reconhece a imitação como um rico instrumento 

psicológico, precursor do pensamento representativo do qual a linguagem se origina. 

Nas interfaces entre o comportamento interativo das crianças e o contexto cultural da 

Educação Infantil, reflete-se sobre a possibilidade de entender o lugar da criança a partir das 

relações que ela estabelece com esse sistema simbólico, levando-nos a compreendê-la como 

ator social atuante. Sendo assim, o movimento que pode ser efetuado para conhecer as 

experiências das crianças com seus pares, é deixar-se emaranhar na teia de significados que 

elas tecem com e entre companheiros de idade: fios que nos fazem perceber as experiências e 

as criações desses seres humanos de pouca idade, mas que vivem e agem num mundo que eles 

percebem, interpretando-o e dando sentido para si. 

Diante disso, acreditamos que a criança, quando ingressa na instituição educativa, 

encontra um mundo social e cultural pré-estruturado que orienta em parte suas ações e 

interpretações. Especula-se que, mesmo diante desta pré-estruturação, há, por parte de cada 

uma delas, a possibilidade segura de ir produzindo, em conjunto com seus pares, suas próprias 

interpretações sobre as coisas que constituem esse contexto social e que lhes estão ao alcance, 

desde o berçário da creche. 
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Com base nesse olhar, fortalecemos a concepção de educação centrada na criança que 

vem sendo pensada: aquela que enxerga e acolhe o protagonismo social infantil e a 

capacidade da criança de recriar elementos culturais desde bem cedo. E mais: desvela a 

capacidade precoce da criança para a vida sociocultural através da criação e 

compartilhamentos de significados, requisito fundamental para a existência da cultura. 

Vale lembrar que procurar redimensionar a Educação Infantil incorporando os 

aspectos culturais trazidos/produzidos pela criança implica descartar a ideia que a considera 

como ser em preparação para outra etapa da vida.  
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ENTRELAÇANDO OS ACHADOS, 

TECENDO CONCLUSÕES 



137 

 

4. ENTRELAÇANDO OS ACHADOS, TECENDO CONCLUSÕES 

 

Conforme já anunciado, a linha teórica que guiou o olhar ao empírico decorre da 

hipótese que reconhece o ambiente pedagógico do berçário na creche como um contexto de 

construções sociais e um rico meio da criança se desenvolver através de suas vivências, 

explorações, oportunidades de interações, no uso ativo de recursos que ela emprega para se 

comunicar, agir, significar (CAMPOS-DE-CARVALHO e colaboradoras, 2004; ROSSETTI-

FERREIRA, AMORIM, SILVA, CARVALHO, 2004; WALLON, 1986; ZABALZA, 1987). 

Percorrendo os diferentes episódios apresentados, na busca de entender as relações 

entre a interação social de crianças e o seu papel na organização do ambiente pedagógico do 

berçário, delineia-se um conjunto de experiências interpessoais que impulsionaram formas de 

apreensão e níveis de significação qualitativamente distintos. 

No conjunto de interações observado, a ideia do ambiente pedagógico do berçário 

como um espaço social gerador do desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança fica 

fortalecida na desenvoltura social infantil que traduz a busca ativa da criança por espaços e 

parceiros para iniciar e compor ações, utilizando seus recursos sociocomunicativos não-

verbais, em diferentes momentos do cotidiano e em distintas experiências da jornada diária na 

creche.  

 

4.1 A CRIANÇA E SUA BUSCA DE ESPAÇOS E DE PARCEIROS PARA INICIAR E 

COMPOR AÇÕES CONJUNTAS 

 

Nos momentos cotidianos de atividades de livre escolha, ou seja, sem a interferência 

do adulto conduzindo ou propondo ações para as crianças, os elementos da dinâmica 

interativa entre coetâneos, capturados pelo estudo, mostram-nos diferentes formas de 

engajamento social que transformaram os recursos não-verbais das crianças (olhares, risadas, 

movimentos, gestos e posturas) em veículos promotores de competências sociocomunicativas 

favoráveis ao desenvolvimento da linguagem infantil. 

Os achados indicam que, em suas interações com e no espaço, as crianças apresentam 

uma curiosidade inventiva que ultrapassa os limites do convencionalmente instituído: vão 

inovando, explorando espaços e objetos de jeitos diferentes, dando novos significados aos 

arranjos espaciais que lhes são estabelecidos, encontrando jeitos de brincar com os elementos 

do mobiliário, de um jeito socialmente contagiante e criativo.  
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 Vários são os exemplos que se alinham a esse argumento. No episódio nº 02, observa-

se que a estante da sala foi usada por Talita como local de esconderijo na ocasião em que a 

garota disputava a posse de dois ursos com Pablo. Isso pode ser demonstrado nas ações de 

Talita ao se deslocar para trás do móvel e encostar-se na parede que fica atrás da estante, 

dando a impressão de que estava querendo sair do alcance do campo de visão do parceiro. Já 

no episódio nº 08, Talita reaparece em cena utilizando a mesma estante da sala de um jeito 

diferente: brincando de um enredo mútuo com Pablo, sentada no compartimento vizinho ao 

local onde ele estava acomodado, utilizando o móvel como suporte para a brincadeira 

conjunta de “esconder, reaparecer e gritar”, conforme descrito. 

Na série de episódios Encontro na mesa 1, 2 e 3, o móvel usado para a refeição do 

grupo se tornou polo de atividades interativas e exploratórias de diferentes parceiros e em 

distintas ocasiões da jornada diária. Conforme observado na ida sucessiva das crianças àquele 

local da sala, é possível supor que essa preferência se devia às crianças ali presentes, e/ou às 

atividades instauradas, e/ou à possibilidade de iniciar ou efetivar com os parceiros ali situados 

uma brincadeira esboçada, como a atividade de bater com as mãos espalmadas na mesa, que 

reaparece nos três episódios Encontros na mesa, apresentados anteriormente. A ocorrência de 

comportamentos imitativos entre os pares, em diferentes níveis e complexidades, revela 

indicadores da capacidade da criança para aproveitar o móvel como suporte de seus enredos e 

trajetórias brincantes. 

 Como foi descrito no episódio nº 07, a mesa reaparece nas filmagens também sendo 

utilizada como local de abrigo ou possivelmente um teto, na ocasião em que Fernando se 

desloca para debaixo do móvel e permanece brincando com objetos no local, seguido de 

Alice, que seleciona as ações do parceiro e se regula, entrando embaixo da mesa e 

permanecendo sentada no local por vários segundos, dando a impressão de querer estar 

abrigada, tal como o seu parceiro. 

O gradeado de madeira, usado no apoio aos deslocamentos das crianças que ainda não 

andam soltas, foi utilizado por Ayana e Gabriel como estrutura integrante da configuração do 

jogo de movimentos cadenciados para frente e para trás que os parceiros efetivaram 

segurando nas grades, conforme descrito no episódio nº 04.  

 A disponibilização de objetos pelos adultos apoiou as negociações de significados 

entre parceiros. No episódio nº 01, por exemplo, os dois ursos de plástico deram suporte ao 

clima de disputa e negociação entre Talita e Rico pela posse dos objetos. Conforme descrito 

no episódio nº 02, um brinquedo que Alice encontrou no chão permitiu que a garota pudesse 

ofertá-lo a Andrey como resposta aos investimentos dele para pegar o carrinho que a parceira 
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manipulava. Também podemos notar que as batidas do pandeiro pelas crianças promoveram 

um elo com o outro por meio de atitudes imitativas: nos rumos dos acontecimentos 

interacionais do episódio nº 14, Gabriel começa a bater num pandeiro que está em suas mãos, 

apresentando para os parceiros movimentos corporais associados às batidas no instrumento 

musical. Fernando foi a criança que demonstrou compartilhamentos quando reapresentou em 

seus movimentos com o corpo e com o pandeiro os mesmos gestos que Gabriel fez, olhando 

para o garoto. Conforme observado no material descrito no episódio nº 07, as ações 

compartilhadas de bater na mesa através do uso de garrafas plásticas estiveram presentes na 

maioria das ações das díades ao redor da mesa, funcionando como recurso de engajamento na 

atividade que o outro realizou. Fazendo um contraponto com os dados anteriores, outra 

ocorrência social com o apoio de materiais disponíveis no espaço foi o engajamento da 

criança na atividade que o outro realiza através do uso de objetos diferentes daqueles 

manipulados pelo companheiro social no contínuo de ações em torno da mesa do referido 

episódio. 

De acordo com a descrição dos eventos interativos do episódio nº 03, os livros 

disponíveis para o manuseio da criança permitiram a emergência e compartilhamentos de 

significados entre Ayana e Gabriel. 

 A partir dos dados apresentados na interação criança–criança ao longo dos episódios, o 

comportamento interativo da criança revela sua busca por várias experiências que lhes 

permitam fazer descobertas e tecer relações, quando ela manipula objetos que o adulto lhe 

disponibiliza, explora o mobiliário e escolhe áreas para a realização de suas atividades, 

atribuindo aos objetos um sentido que pode vir a ser socialmente compartilhado, estando em 

contato com um campo de oportunidades de significações.   

 Nessa linha de argumentação, os dados realçam também o papel fortemente lúdico 

criado pelas próprias crianças, enquanto suporte ao início e manutenção das interações.  

 Ao considerar a forma como as crianças se comportaram socialmente no espaço, 

dando visibilidade às suas marcas e jeitos de interagir nele e com ele, abrimos vias de acesso 

para o(a) professor(a) se aproximar dessas crianças para conhecê-las e apoiar suas motivações 

lúdicas e enredos brincantes. Tudo isso circunscrito por um conjunto de oportunidades que 

permitem a realização de brincadeiras diferentes, organizadas em função dos interesses de 

distintos agrupamentos de crianças que forem se formando, à medida que as crianças circulem 

pelos espaços do berçário, escolhendo os parceiros e os tipos de brincadeiras de que querem 

participar. 
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Pautadas nas observações da dinâmica interativa de alguns episódios, a capacidade 

inventiva da criança se apresenta e impulsiona novos patamares de significação.  

           As posturas e gestos da criança protagonista dos episódios nº 19 e nº 20 confirmam a 

ideia de que as trocas interpessoais permitem inúmeras construções conjuntas, possibilitando 

(re)criações de ações outrora estabelecidas, revelando elementos da cultura como algo 

dinâmico. 

Nas ações de imitar o modelo adulto, Ayana reapresenta os significados apreendidos 

em suas interações com o ambiente cultural e nos dão mostras de que a função psicológica de 

representar está em curso de constituição. Lembremos que, a esse respeito, Wallon (1986b) 

explica que a representação resulta da duplicação do real, ou seja, o desdobramento do plano 

do sensível e do concreto em um equivalente, formado de imagens, de símbolos e de ideias.  

Partindo das formulações wallonianas, apontamos a imitação como um locus que 

possibilitou à criança a experimentação e exploração de diferentes representações das coisas e 

de situações com as quais se relaciona diariamente na creche. 

 A partir desses elementos, é possível supor que, no processo de imitar o modelo do 

adulto, a criança encontrou um campo de oportunidades de ir (res)significando, transformando 

as experiências vividas, viabilizando o agir em função de objetos ausentes, isto é, 

desenvolvendo a função de representação da qual a linguagem se origina. Esses pressupostos 

balizam a perspectiva de mostrar que a imitação se constitui num contexto e recurso de 

apreensão e compartilhamento de significados que as crianças dinamicamente exploram em 

ações partilhadas com o coetâneo.  

 No episódio nº 14, ao explorar movimentos ajustados a um ritmo ou ações, 

incentivadas pelos adultos ou parceiros de idade, as crianças ampliam suas possibilidades 

expressivo-comunicativas através da imitação. Ao imitar um modelo de ações que lhe é 

oferecido, ela expressa suas ideias na participação proposta, emparelhando os próprios gestos, 

mímicas e movimentos, num exercício, aparentemente estimulante, de aprender a identificar 

as expressões comunicativas do outro e a respondê-las por meio de seus ajustes corporais e 

vocais. Apesar da aparente repetição, o ato imitativo se distancia da passividade, pois exige 

observação atenta, exame, seleção e reinvenção interpretativa das ações do outro social 

(WALLON, 1986).  

As ações interativas das quais a criança teve a chance de participar, portanto, 

viabilizaram oportunidades de relação com o outro, de experimentações e de usos de seus 

recursos sociocomunicativos para partilhar experiências com o parceiro, do exercício de 
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escolhas e de (re)criação, de ampliação da percepção sobre si e sobre o outro e a evolução de 

seu pensamento.  

 As oportunidades de brincar com seus parceiros de idade, observadas num conjunto de 

episódios apresentados, mostraram-se ser um rico espaço de experiências exploratórias e 

interativas, configurando-se num possível meio propulsor de aquisições infantis e revelador 

da motivação específica que a criança possui para a ludicidade, característica que é apontada 

por estudiosos do assunto como geradora de uma curiosidade que tem funções peculiares no 

seu desenvolvimento (COELHO e PEDROSA, 1995; LORDELO e CARVALHO, 2003; 

OLIVEIRA, 1996; PEREIRA e CARVALHO, 2003). Essa interpretação respalda a 

necessidade de uma organização pedagógica que dê apoio às motivações lúdicas infantis. 

 

4.2 AS INTERFACES ENTRE O COMPORTAMENTO INTERATIVO DA CRIANÇA E 

ADULTOS PROFISSIONAIS DA CRECHE NA CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE 

PEDAGÓGICO 

   

Quando demonstram suas atitudes interativas e de acolhimento às manifestações 

infantis, as educadoras participantes deste estudo indicam como é possível favorecer as 

aquisições sociocomunicativas da criança, reconhecendo-a enquanto sujeito socialmente 

competente e capaz de organizar suas percepções e expressá-las criativamente, atribuindo 

diferentes sentidos ou, quem sabe, elaborando novos significados àqueles propostos pelo 

interlocutor. Nessa trilha de proposições, oferecer a ajuda necessária para o desenvolvimento 

das ideias da criança, apoiá-las na interpretação de suas ações, na ressignificação de seus atos, 

são ações importantes num ambiente pedagógico que considera e impulsiona o modo próprio 

de agir, de pensar e de sentir da criança.  

Como se faz notar nos achados dos três momentos do episódio nº 09, a proposta inicial 

da professora, previamente definida (cantar músicas de um livro de canções populares) foi 

sendo “remexida”, ganhando novos elementos junto com o grupo de crianças no desenrolar da 

trama interacional. Conforme descrito, a participação social das crianças na proposta da 

professora pôde ir modificando a estrutura da atividade, viabilizando a perspectiva de 

considerarmos a criança co-construtora das práticas cotidianas, inserida numa posição de 

parceira da professora. Por essa ótica, perpassa a organização de atividades situadas numa 

rotina educativa, inserida num conjunto de situações planejadas e orientadas por um objetivo 

específico que o(a) professor(a) queira desenvolver, mas que, além dessa intencionalidade 
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própria do adulto profissional, as iniciativas das crianças são acolhidas e inseridas na 

organização didática. A consolidação dessas práticas vislumbra possibilidades de incentivo às 

diversas manifestações infantis, de valorização das competências interativas da criança num 

elo entre afetividade e cognição. 

Nos episódios de nºs 10, 11, 12 e 13, mesmo sem a criança possuir fala articulada, o 

adulto profissional esteve imprimindo significados às ações da criança na tentativa de 

estabelecer uma comunicação com ela. Sendo assim, ao interpretá-las, o adulto transforma os 

gestos e mímicas das crianças em sinais expressivos, em veículos portadores de significado, 

permitindo o estabelecimento de uma comunicação que se aproxima da forma convencional 

entre os indivíduos (TREVARTHEN, 2006) e lhe favorece o desenvolvimento. 

Dentro da configuração interativa apresentada nos episódios nºs 18 e 19, a dinâmica 

relacional entre crianças e adultos se configurou num espaço social de experiência no qual os 

gestos das crianças foram sendo circunscritos por significações da professora e das ADIs 

quanto ao manuseio da colher. As situações interativas apresentadas situam o lugar da criança 

a partir das relações que ela estabelece com o sistema simbólico que circunscreveu o horário 

do almoço no berçário, focando vias de acesso a formas de agir socialmente elaboradas que as 

crianças apreendem em interação com seus pares. 

Os dados apresentados nos episódios nºs 16 e 17 sinalizam perspectivas para o adulto 

profissional olhar, ouvir e conhecer as crianças do grupo pelo qual é responsável, de forma 

respeitosa ao que é específico de cada uma, percebendo-as e valorizando-as como plurais. 

Nessa perspectiva, esses profissionais, em suas práticas cotidianas, ganham possibilidades de 

aprender a auscultar a criança e suas cadências rítmicas e expressões afetivas de forma a não 

se deixar conduzir pela voracidade de uma jornada diária que automatiza ações e 

homogeneíza as crianças.  

Nessa esfera de atuação, observar para conhecer as crianças permite que os atos 

pedagógicos possam produzir significados em sintonia com o grupo infantil, de forma que os 

adultos profissionais possam extrair sentido da prática que está sendo proporcionada. Nesse 

movimento investigativo, as professoras também podem consolidar-se como produtoras de 

significados, criando instrumentos de recolha de descobertas que promovam propostas e 

situações desafiadoras para as crianças, nas quais seja incluída a possibilidade de exploração 

de materiais e espaços, de encontro com outras pessoas, crianças e adultos, tendo como foco 

as escolhas e as predileções de cada uma. 

  Cabe ressaltar ainda que, em suas atitudes de acolhimento social, delicadeza e 

valorização das motivações infantis, os adultos profissionais efetivam a dimensão do cuidado 
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no seu caráter ético, compreendido na sua perspectiva educativa promotora do 

desenvolvimento infantil integrado (TIRIBA, 2010). 

 

4.3 EM BUSCA DA ESPECIFICIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CENTRADA NA 

CRIANÇA 

 

Ao lado de novas possibilidades educacionais que a Educação Infantil inaugura, a 

criança passa a ser entendida como sujeito não compartimentalizado e como interlocutora 

dinâmica no seu relacionamento com o mundo: empenhada num processo de contínua 

interação com seus pares, com os adultos, com a cultura, estando disponível para ser vista em 

suas potencialidades, sendo também reconhecida como sujeito de direitos, conforme 

apresentamos.  

Por essa trilha de idéias, caminha a compreensão das especificidades do 

desenvolvimento da criança no berçário como ponto fundamental para o(a) professor(a) 

organizar, na creche, um ambiente de vivências, convivências e aquisições infantis que 

impulsionem aquelas conquistas necessárias à ampliação de suas aquisições socioafetivas e 

cognitivas.  

Tais ideias convocam um olhar atento e curioso para a criança, perpassado pela 

construção por parte do(a) professor(a) de uma sensibilidade em relação à criança, tendo 

como perspectiva uma atitude investigativa em que o adulto busca entender a ação infantil, 

perscrutando seus mecanismos sociais, afetivos e mentais. Realça uma sensibilidade que é 

propalada pela observação atenta do comportamento interativo da criança aliada à 

investigação da própria prática que desenvolve. Simultaneamente a um refinamento no olhar 

sobre o comportamento interativo da criança, estabelecem-se possibilidades de organização 

didática diante da especificidade do sujeito infantil que emerge deste exercício de aprender a 

conhecê-lo (JABLON, DOMBRO e DICHTELMILLER, 2009).  

Nessa vertente de argumentação, a ação investigativa do adulto profissional do 

berçário também se faz na relação com os seus conhecimentos teóricos, que orientam o seu 

olhar crítico e a interpretação da diversidade de manifestações infantis.  

Por essa linha de análise, olhar para a criança no ambiente pedagógico do berçário e 

ouvi-la em seus interesses viabiliza a captura e a compreensão de seu ponto de vista como 

elemento que baliza a construção de um trabalho pedagógico a partir das competências que 

seu comportamento interativo desvela. O foco reside em abordagens que confluam para a 

perspectiva da criança como sujeito social, constituído prioritariamente na e pela interação 
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social. Assim, o ponto central torna-se refletir sobre a potência da produção e 

compartilhamento de significados por meio de múltiplas linguagens que as crianças produzem 

(EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999). Desse modo, o acesso às suas múltiplas formas 

de expressão, suas explorações, oportunidades de interações e uso ativo de recursos que ela 

emprega para se comunicar, agir e significar podem revelar valiosos aspectos sobre suas 

potencialidades e trazer informações necessárias para a configuração de práticas educativas 

construídas com as crianças e para elas. 

Sendo assim, o currículo da Educação Infantil efetiva a articulação de princípios 

educativos que consolidem experiências pedagógicas socialmente envolventes para a criança 

por meio do encontro, da interlocução entre ela e seus(suas) professores(as) na organização 

didática (DAHLBERG, MOSS e PENCE, 2003; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007). 

Diante da versatilidade da criança em sua busca ativa de informações e co-

construções, capturada pelos dados do presente estudo, a organização do ambiente pedagógico 

propulsor das aquisições infantis orienta-se para o respeito aos diferentes tempos, ritmos, 

necessidades e motivações da criança. Os achados revelam a organização de situações 

educativas socialmente relevantes e pessoalmente significativas que ampliam possibilidades 

de expressão da criança, oportunizam brincadeiras entre pares, o exercício da autonomia, a 

construção de conhecimentos e a partilha de significados num contexto pautado por uma 

postura de acolhimento e incentivo às diversas manifestações infantis, circunscrevendo um 

ambiente pedagógico favorável à formação de vínculos e co-construções. E mais: gerador de 

possibilidades de a criança ressignificar suas hipóteses a partir de sua interação com 

fenômenos, objetos e situações sociais, num percurso ativo de (re)elaboração de ideias, 

confronto de pontos de vista, transformando suas explorações em conhecimento, saberes e 

representações do contexto cultural na qual ela vai se inserindo ativamente. 

Nessa trilha de ideias, as crianças assumem um papel de “protagonistas na ação 

didática”, na medida em que a organização pedagógica acolhe suas ações criativas, no espaço 

institucional onde são educadas e cuidadas. Estamos falando da possibilidade de o adulto 

profissional caminhar de mãos dadas com a criança, percorrendo suas tramas, apoiando suas 

iniciativas, curiosidade investigativa, interesses e singularidades de seu desenvolvimento 

sociocomunicativo. Essa parceria assumida com a criança abre espaço para a efetivação da 

finalidade da Educação Infantil, qual seja, o desenvolvimento pleno e integrado da criança e o 

direito a uma infância feliz desde o comecinho da vida. Permite que o(a) professor(a) 

(re)visite sua prática, reconheça-se noutras, enxergue avanços e desafios a serem construídos 
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com seus pares a depender da efetivação de ações desenvolvidas no interior da creche, 

cotidianamente, por cada um(a) deles(as). 

Nos rumos de efetivação de tais ideias, as crianças impõem, constantemente, o reverso 

de uma lógica adultocêntrica; suas ações traçam outros contornos para o cotidiano pedagógico 

que foi planejado; suas travessuras e curiosidade investigativa preenchem o berçário de 

alegria e movimento, convidando-nos a construir o ambiente da creche como um espaço de 

seu pertencimento com toda sua ludicidade, originalidade, inventividade, criatividade, 

encantamento...  

E mais: o convite está aberto para o adulto profissional lançar um olhar de caravela, 

que enxergue a desenvoltura social infantil através de um claro horizonte que descortina a 

novidade diária. 

Assim, aprender com as crianças, olhar seus gestos, ouvir suas falas, compreender suas 

interações se constituem como bússolas a indicar caminhos e traçar rotas a serem navegadas 

pela Educação Infantil. 

Já é chegada a hora de levantar a âncora e partir. Navegar é preciso...  
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APÊNDICE A 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO NO 

PROJETO DE PESQUISA (CRIANÇAS) 

 

PROJETO: Examinando as competências sociocomunicativas de bebês no contexto da 

creche: interfaces com a organização do ambiente pedagógico 

 

RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DADOS: Tacyana Karla Gomes Ramos 

ORIENTADORA: Profa. Maria Isabel Pedrosa 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Pernambuco 

 

Seu(sua) filho(a) está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa que iremos 

fazer na sala do berçário da creche onde ele(a) frequenta. A participação nesse estudo é muito 

importante para nós, mas você pode não permitir ou interromper a participação do(a) seu(sua) 

filho(a) na pesquisa no momento em que assim desejar. 

A pesquisa será feita com o objetivo de analisar o comportamento interativo da criança 

na emergência e compartilhamentos de significados com educadoras e coetâneos durante as 

situações de atividades dirigidas e planejadas pelas educadoras na busca de indicadores que 

orientem a organização do ambiente pedagógico promotor do desenvolvimento da linguagem 

infantil. 

  Haverá filmagem das educadoras e crianças, registrando-se as interações infantis com 

parceiros de idade ou com adultos durante as atividades pedagógicas desenvolvidas. As 

educadoras irão examinar algumas das cenas filmadas junto com a pesquisadora para 

contribuir na construção de práticas que conduzam ao desenvolvimento dos bebês. 

O desconforto para a criança poderá ser evidenciado no início das videogravações. 

Seu(sua) filho(a) poderá “estranhar” a presença da pesquisadora na sala e chorar. Esse risco 

de desconforto deverá ser minimizado com a visita da pesquisadora à sala do berçário durante 

vários dias antes do início das filmagens para que os bebês possam se familiarizar com ela. 

Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para a melhor compreensão do 

desenvolvimento da linguagem infantil e da sociabilidade humana, numa faixa etária em que a 
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fala ainda não se consolidou, gerando informações que orientem e qualifiquem as práticas 

pedagógicas desenvolvidas com bebês em creche. Além disso, a organização do ambiente 

educativo favorável ao desenvolvimento da linguagem infantil será construído em conjunto 

com as educadoras a partir da análise videogravada de suas práticas, em ocasiões de estudo, 

possibilitando que estes profissionais planejem atividades e ações educacionais ajustadas às 

necessidades, aos interesses e às motivações dos bebês e, também, contribuirá na melhoria da 

atuação pedagógica em razão da atualização de seus conhecimentos sobre o assunto. 

 Os autores irão apresentar ou publicar os resultados deste estudo em congressos 

científicos, em artigos, em revistas especializadas, contribuindo para ampliar os 

conhecimentos produzidos sobre o desenvolvimento sociocomunicativo de crianças no 

ambiente educacional da creche, mas a identidade de seu(sua) filho(a) não irá aparecer. Dessa 

forma, fica assegurado o anonimato da criança. 

 Você pode pedir para saber dos resultados da pesquisa ou receber explicações sobre o 

estudo durante o período de filmagens ou posteriormente a ele. Em caso de quaisquer 

esclarecimentos, você poderá procurar o pesquisador responsável através do telefone (81) 

88153415, pelo e-mail tacyanaramos@yahoo.com.br ou na Rua Sebastião de Alencastro 

Salazar, nº 100, bloco 10, aptº 102, Várzea, Recife – PE, CEP 50741-370. 
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IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

Nome: 

 (   ) Sim. Aceito que meu(minha) filho(filha) seja filmado(a) para esse estudo.  

 (   ) Não aceito que meu(minha) filho(filha) participe dessa pesquisa. 

 (   )  Permito a apresentação e/ou a publicação dos resultados deste estudo. 

 (   ) Não permito a apresentação e/ou a publicação dos resultados deste estudo. 

Estando, assim, de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias. 

_________________________________________ 

       Pai, mãe ou responsáveis pela criança 

________________________________ 

Responsável pelo projeto 

_________________________________________ 

Testemunha 1 

________________________________ 

Testemunha 2 

Recife, ____ de ________________ de 2008. 
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APÊNDICE B 

 

 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE PESQUISA (EDUCADORES) 

 

PROJETO: Examinando as competências sociocomunicativas de bebês no contexto da 

creche: interfaces com a organização do ambiente pedagógico 

 

RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DADOS: Tacyana Karla Gomes Ramos 

ORIENTADORA: Profa. Maria Isabel Pedrosa 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Pernambuco 

 

Você está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa que iremos fazer na sala 

do berçário da creche onde você atua. A sua participação nesse estudo é muito importante 

para nós, mas você pode não aceitar ou interromper a sua participação na pesquisa no 

momento em que assim desejar. 

A pesquisa será feita com o objetivo de analisar o comportamento interativo da criança 

na emergência e compartilhamentos de significados com educadoras e coetâneos durante as 

situações de atividades dirigidas e planejadas pelas educadoras na busca de indicadores que 

orientem a organização do ambiente pedagógico promotor do desenvolvimento da linguagem 

infantil. 

Haverá filmagem das educadoras e crianças, registrando-se as interações infantis com 

parceiros de idade ou com adultos durante as atividades pedagógicas desenvolvidas e reuniões 

de estudo de algumas cenas filmadas para a análise, em conjunto com vocês, educadores, de 

práticas que conduzam ao desenvolvimento dos bebês. 

O constrangimento para a educadora poderá ser evidenciado na trajetória desse estudo. 

Esse risco de constrangimento deverá ser minimizado, garantindo-se o anonimato dos sujeitos 

integrantes do estudo, bem como informando aos educadores o interesse e objetivos do 

trabalho proposto. Haverá investimentos na construção de um clima grupal de parceria, que 

permita a emergência qualitativa dos aspectos investigados, por meio de avaliações e 

reestruturações das dinâmicas propostas para as reuniões de estudo. 
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Os resultados desse estudo poderão contribuir para a melhor compreensão do 

desenvolvimento da linguagem infantil e da sociabilidade humana numa faixa etária em que a 

fala ainda não se consolidou, gerando informações que orientem e qualifiquem as práticas 

pedagógicas desenvolvidas com bebês em creche. Além disso, a organização do ambiente 

educativo favorável ao desenvolvimento da criança, construído em conjunto com vocês, a 

partir da análise videogravada de suas práticas, nas ocasiões de estudo, possibilitará o 

planejamento de atividades e ações educacionais ajustadas às necessidades, aos interesses e às 

motivações dos bebês e, também, a melhoria da sua atuação pedagógica em razão da 

atualização de seus conhecimentos sobre o assunto. 

 Os autores irão apresentar ou publicar os resultados desse estudo em congressos 

científicos, em artigos, em revistas especializadas, contribuindo para ampliar os 

conhecimentos produzidos sobre o desenvolvimento sociocomunicativo de crianças no 

ambiente educacional da creche, mas a sua identidade não irá aparecer. Dessa forma, fica 

assegurado o seu anonimato. 

 Você pode pedir para saber dos resultados da pesquisa ou receber explicações sobre o 

estudo durante o período de filmagens ou posteriormente a ele. Em caso de quaisquer 

esclarecimentos, você poderá procurar o pesquisador responsável através do telefone (81) 

88153415, pelo e-mail tacyanaramos@yahoo.com.br ou na Rua Sebastião de Alencastro 

Salazar, nº 100, bloco 10, aptº 102, Várzea, Recife – PE, CEP 50741-370. 
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IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

Nome: 

 (   )  Sim. Aceito ser filmado(a) para esse estudo.  

 (   )  Não aceito ser filmado(a) nessa pesquisa. 

 (   )  Permito a apresentação e/ou a publicação dos resultados deste estudo. 

 (   )  Não permito a apresentação e/ou a publicação dos resultados deste estudo. 

Estando, assim, de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias. 

_________________________________________ 

Educador(a) 

__________________________________ 

Responsável pelo projeto 

_________________________________________ 

Testemunha 1 

__________________________________ 

Testemunha 2 

Recife, ____ de ________________ de 2008. 
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APÊNDICE C 

 

MODELO DE AGRUPAMENTO DE EPISÓDIO NA TABELA 

 

TEMÁTICA DE ANÁLISE 1: modos como as crianças se organizam com os materiais disponíveis na sala 

Situação 

interativa 

Título do 

episódio 

CMEI/data/ 

mídia 

Localização Duração Configuração 

da atividade 

Integrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disputa e/ou 

negociação 

de objetos 

 

O puxa-

puxa do 

brinquedo 

 

CMEI 1 

20out2008 

Mídia 2 

21min 34seg 

-22min 

57seg 

01min 23s 

 

Trata-se de 

uma disputa 

entre Talita e 

Rico pela posse 

de ursos de 

plástico que 

deflagra um 

clima de 

negociações 

entre eles dois. 

O foco de 

interesse se 

concentra 

naquele 

brinquedo que 

está com o 

outro parceiro, 

o que finda por 

contextualizar 

um embate.  

Talita e Rico  

 

Ameaça ao 

brinquedo 

 

CMEI 2 

17nov2008 

Mídia 1 

17min 30seg 

-18min 

02seg 

00min 2seg A orientação 

da atenção de 

um garoto para 

as ações de 

uma parceira é 

interpretada 

pela garota 

como uma 

possível 

ameaça à 

posse do seu 

brinquedo. Ela 

empreende 

Andrey e 

Alice 
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ações para 

dirimir a 

possível 

tomada do 

objeto pelo 

parceiro. 

 

A tomada 

do cone de 

papelão 

CMEI 2 

12nov2008 

M1 

21min 33seg 

-34min 

02seg 

00min 

35seg 

Duas crianças 

disputam a 

posse de um 

cone de 

papelão. Uma 

delas ganha a 

posse quando 

puxa o objeto 

das mãos do 

parceiro que se 

distrai com um 

adulto que lhe 

chama. 

 

Alice e 

Gabriel 

TEMÁTICA DE ANÁLISE 2: usos do mobiliário para encontros sociais e trajetórias brincantes 

Situação 

interativa 

Título do 

episódio 

CMEI/data/ 

mídia 

Localização Duração Configuração da 

atividade 

Integrantes 

 

Brincadeiras 

conjuntas no 

armário  

Entre gritos 

na estante 

CMEI 1 

03dez2008 

M3 

08min 17seg 

-09min 

00seg 

00min 

50seg 

O episódio 

apresenta 

indicadores de 

uma sequência 

de ações em que 

os parceiros 

utilizam 

movimentos, 

olhares e gritos 

sincronizados 

como forma de 

partilhar 

significados que 

integram o jogo 

de gritos e 

movimentos 

pelos 

Talita e 

Pablo 
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compartimentos 

da estante. Na 

experiência 

interativa, a 

configuração 

espacial de 

proximidade 

entre as crianças 

e o revezamento 

de olhares, gritos 

e movimentos 

efetivam a 

construção e o 

compartilhament

o das 

características da 

brincadeira 

conjunta.  

 Brincando 

de rolar a 

bolinha 

 CMEI 2 

12dez2008 

M3 

13min 03seg 

-29min 

35seg 

00min 

50seg 

Yuri inicia a 

atividade de rolar 

a bolinha pelas 

portas do 

armário sendo 

imitado por 

Andrey. Os dois 

garotos passam a 

brincar juntos. 

Yuri e 

Andrey 
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APÊNDICE D 

 

MODELO DE MAPEAMENTO DO FLUXO DE EVENTOS DOS EPISÓDIOS 

 

a) IDENTIFICAÇÃO  

Título do episódio: Encontros na mesa 3 

Data da filmagem: 12 de novembro de 2008 

Localização: 02min 06seg – 13min 08seg 

 

b) CÓDIGOS DE ANÁLISE 

Imitação com a presença de objetos diferentes daqueles usados pela criança-alvo    

Observação da atividade do outro, sinalizando interesse pelo que o parceiro faz  

Imitação com a presença de objetos iguais àqueles usados pela criança-alvo    

Ajustes rítmicos com o corpo  

Ajustes rítmicos com o uso de objetos ----- 

 

c) DESCRIÇÃO  

 

 Escuta-se um conjunto de batidas ritmadas na mesa, que orienta o foco de filmagem 

para o local. A câmera registra seis crianças situadas ao redor de uma mesa: Kailane (F/1;5), 

Andrey (M/1;7) e Gabriel (M/1;8) estão em pé, batendo na superfície do móvel com garrafas 

plásticas. Fernando (M/1;8) e Alice (F/1;7) estão observando os parceiros. Ayana (F/1;7) 

começa a rir alto e, em seguida, dirige-se para a mesa e começa a bater na superfície do móvel 

usando uma garrafa. Depois a garota pega um objeto e se afasta. Fernando começa a balançar 

o corpo para cima e para baixo ao som das batidas que os parceiros empreendem. Em seguida, 

Fernando se afasta e depois volta e começa a bater na mesa com uma garrafa que pegou. 

Gabriel bate na mesa com uma garrafa, olhando para as batidas de Kailane, que está ao seu 

lado batendo forte na mesa com uma garrafa. Em seguida para. Kailane também interrompe as 
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batidas. Andrey recomeça a bater na mesa com uma garrafa. Imediatamente, Gabriel retoma 

as batidas usando a sua garrafa. Os dois batem na mesa com o mesmo ritmo. Kailane olha 

para os parceiros e começa a bater usando as garrafas e balançar a cabeça para cima e para 

baixo. Fernando se afasta. Ayana se aproxima de Gabriel, puxa a garrafa das mãos do garoto e 

como não consegue ter o objeto, apoia as duas mãos na mesa e começa a bater na mesa no 

mesmo ritmo acelerado das batidas do grupo. Fernando se aproxima, começa a bater com uma 

mão espalmada no mesmo ritmo dos parceiros e, em vários momentos, olha para Gabriel que, 

está posicionado ao seu lado, batendo com a garrafa na mesa. Andrey olha para Gabriel e 

ajusta as batidas da garrafa no mesmo ritmo do garoto. Alice permanece em pé, olhando para 

todas essas ações do grupo e depois pega uma garrafa que estava na mesa e se afasta do 

grupo. As crianças se deslocam para outros lugares da sala e a mesa fica sem ninguém por 

alguns segundos. Gabriel aproxima-se e começa a bater na superfície da mesa com uma 

garrafa. Andrey se desloca para perto da mesa e se posiciona ao lado do garoto, batendo na 

mesa. Alice olha para Gabriel, aproxima-se e coloca duas garrafas em cima da mesa. Kailane 

se aproxima e começa a bater na mesa com a garrafa que está em suas mãos. As crianças se 

afastam da mesa e se dirigem para o local da sala em que há crianças disputando uma cesta. A 

mesa fica sem ninguém. Segundos depois, Andrey se aproxima da mesa, apoia a garrafa na 

superfície e rola o objeto, segurando na tampa da garrafa, parecendo observar atentamente os 

movimentos que realiza; depois se afasta. Fernando se aproxima e bate na mesa com uma de 

suas mãos; depois, olha para Gabriel, que está batendo com uma garrafa na mesa; depois, 

começa a bater na mesa também usando os dois rolos de papelão que segura nas mãos. 

Gabriel se afasta; depois se aproxima da mesa e começa a bater na mesa com uma garrafa, 

olhando para Andrey e balançando a sua cabeça no ritmo das batidas do garoto. Fernando se 

aproxima da mesa, posiciona em pé dois rolos de papelão sobre a mesa; em seguida, dá umas 

pancadinhas rápidas, retira e morde os objetos. Gabriel tenta tomar um dos cilindros do 

parceiro, mas não consegue. Em seguida, ele apanha um cone do chão, dirige-se até a mesa, 

apoia o objeto de um jeito parecido com o que Fernando fez na ocasião em que bateu 

rapidamente na mesa com os dois cilindros; depois, retira o objeto da mesa, enfia sua mão 

dentro e se afasta da mesa. Andrey começa a bater com uma garrafa na mesa. Gabriel se 

aproxima e começa a bater na mesa também, usando uma garrafa que segura na mão. Alice se 

aproxima de Gabriel e Andrey, que estão batendo garrafas na mesa, apoia seus cotovelos na 

mesa e observa as ações dos garotos por vários minutos. Fernando se aproxima, põe dois 

cones em cima da mesa; depois se afasta mordendo os dois cilindros de papelão. Alice se 

afasta. Fernando se aproxima com os dois cones na mão. Gabriel bate com a garrafa na mesa, 
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olhando para Fernando, que começa a bater na mesa usando os dois cones que segura. Gabriel 

bate nos cones de Fernando usando uma garrafa. Fernando se afasta um pouco da mesa. 

Gabriel solta a sua garrafa e interrompe as batidas, afastando-se do grupo. Ayana se aproxima 

com uma garrafa na mão e bate várias vezes com o objeto na mesa; depois se afasta. Andrey 

se aproxima com uma garrafa e também começa a bater na mesa. Gabriel bate com duas 

garrafas na mesa e atinge as mãos de Andrey. Andrey se afasta com cara de choro. As 

crianças se afastam por alguns segundos da mesa. A câmara muda de foco. Ayana e Gabriel 

tentam colocar algumas garrafas em pé na superfície da mesa. Depois a garota se abaixa, 

segurando duas garrafas e começa a balançar os dois objetos, agachada, olhando para Gabriel. 

Em seguida, Ayana fica em pé e começa a morder a tampa de uma garrafa, olhando para 

Fernando. Fernando olha para a parceira; depois, coloca na boca um dos cones de papelão que 

segura. Kailane se aproxima, pega uma garrafa que está em cima da mesa e se afasta. Alice se 

aproxima, apoia os braços na superfície da mesa e observa os parceiros. Depois tenta tomar 

um dos cones de papelão que Fernando segura. A lactarista pede para Fernando entregar um 

objeto para a garota, que, em seguida, puxa das mãos do parceiro um dos cones, chorando, 

mas ganhando a posse do objeto. Gabriel começa a bater com a garrafa na mesa. Ayana olha 

para ele, sorri, vocaliza algo; em seguida, apanha uma garrafa que está no chão e começa a 

bater na mesa também. Depois a garota se afasta, balançando a garrafa. Alice se aproxima, 

apoia-se na mesa e observa as ações dos parceiros. Fernando se abaixa e entra debaixo da 

mesa com uma garrafa e um cone nas mãos. Ele permanece no local por vários minutos. 

Alice, que estava em pé apoiada na mesa, abaixa-se também e inclina o seu rosto na direção 

de Fernando, observando o garoto durante todo o tempo que ele permaneceu no local. Gabriel 

se aproxima da mesa, abaixa-se e entra embaixo da mesa segurando duas garrafas nas mãos. 

Em seguida, Gabriel sai do local e brinca de colocar as garrafas em pé sobre a mesa. Duda 

(F/1;2) se aproxima da mesa e começa a bater com as mãos na superfície da mesa, olhando 

para Gabriel. Depois, tenta pegar uma das garrafas que o garoto possui, mas as garrafas caem 

da mesa. Ayana se aproxima e bate na mesa com as duas mãos. Duda pega uma das garrafas e 

tenta empilhá-la tal como Gabriel estava fazendo. Alice se aproxima e senta ao lado de 

Fernando, que saiu de debaixo da mesa. A câmera muda o foco. Em seguida, retoma os 

registros e foca Alice sentada, sozinha, embaixo da mesa, no mesmo local que Fernando 

estava sentado minutos atrás.  
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PARECER FAVORÁVEL DO COMITÊ DE ÉTICA AO DESENVOLVIMENTO DO 

ESTUDO 

 


