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TECENDO A MANHÃ 

 

 

 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo de antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

  
(João Cabral de Melo Neto) 
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RESUMO 
 
 

Estudos recentes revelam que a criança é orientada para o outro, forma vínculos 

afetivos, compartilha e constrói significados com parceiros, adultos ou crianças, e assimila, 

transforma e cria o meio sociocultural onde, gradativamente, se insere. Os estudos da criança 

explorando as emoções, o movimento, a imitação e as ações cooperativas coordenadas, como 

um sistema comunicativo, nos anos iniciais de vida, têm sido reveladores de uma gama de 

comportamentos que foram investigados nesse trabalho para uma melhor compreensão dos 

processos que conduzem à representação e à linguagem. Apoiando-se na perspectiva 

socioconstrutivista, buscou-se examinar a interação de crianças com seus coetâneos e com as 

educadoras de creche para apreender alguns aspectos qualitativos desses processos e suas 

implicações no desenvolvimento da linguagem infantil. Foram realizadas videogravações de 

crianças, com idades entre 06 e 20 meses e educadoras de duas creches da cidade de Recife, 

nos momentos da atividade pedagógica desenvolvida, durante três meses. Do material 

registrado foram recortados e analisados doze episódios interativos. Verificou-se que a 

atribuição e o compartilhamento de significados entre os sujeitos foram comunicados pelas 

crianças por meio de diversos níveis de imitação, de ajustamentos rítmicos e posturais, de 

gestos, do olhar, do choro, de sorrisos, de vocalizações e de outras formas de expressão, que 

envolveram o parceiro e que tiveram efeito em suas (re)ações. Discutem-se hipóteses sobre o 

papel das interregulações na constituição da linguagem da criança. A construção de ações 

cooperativas coordenadas, na faixa etária analisada, baseou-se em estratégias imitativas, 

sendo o espaço da brincadeira, construído na interação de criança-educadora e, 

principalmente, criança-criança, um propiciador de habilidades comunicativas importantes 

para a ontogênese infantil. Evidenciou-se que as estratégias imitativas não-verbais foram 

utilizadas pelas crianças para comunicar ao parceiro sua intenção de brincar com ele e 

compartilhar significados da brincadeira. Isso confirma estudos realizados que situam a 

imitação como um recurso comunicativo não verbal bastante eficaz para as crianças que ainda 

não possuem linguagem oral desenvolvida. Evidenciou-se que as brincadeiras coordenadas se 

constituem num processo de interação social que instiga uma dinâmica de relacionamento 

entre os pares em que as ações imitativas emergentes desses jogos possibilitam à criança 

compartilhamento de significados e demonstram a possibilidade de sua compreensão sobre 

aquilo com o qual estava engajada. Os achados parecem confirmar alguns resultados da 

literatura que defendem a interação criança-criança como um espaço promotor do 



 

 

desenvolvimento que conduz à representação e à linguagem e fortalece a idéia de que a 

criança bem pequena é uma interlocutora ativa com os recursos de que dispõe e protagonista 

de seu desenvolvimento. 

 

PALAVRAS CHAVE 

1. Interação social. 2. Desenvolvimento da linguagem. 3. Educação Infantil. 4. Estudos com 

bebês. 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Recent studies reveal that a child is oriented to another one, forms affective bonds, 

shares and constructs meanings with partners, adults or children, and assimilates, transforms, 

creates the social-cultural environment where he or she is gradually inserted. The studies of a 

child exploring the emotions, the movements, the imitations, and the cooperative coordinated 

actions, as a communicative system in the initial years of life, have revealed a range of 

behaviors which were investigated in this research for a better comprehension of the process 

that conducts the representation and the language. Basing on a social-constructivist 

perspective, it was sought to exam the interaction of the coetaneous children and their 

interaction with the educators of the day nursery, in order to apprehend some qualitative 

aspects of these processes and their implications in the development of the infant language. 

There were video recordings of the children, aging from 06 to 20 months and of the educators 

from two day nurseries from Recife during the moments of the pedagogical activities 

developed for three months. Twelve interactive episodes were clipped and analyzed from the 

registered material. It was verified that the attribution and the share of meanings between the 

subjects were communicated by the children through different levels of imitation, rhythmic 

adjustments and postures, gestures, looks, cries, smiles, vocalizations, and other forms of 

expressions which involved the partner and affected their (re)actions. It is discussed the 

hypotheses about the role of the inter-regulations in the constitution of a child’s language. The 

construction of the cooperative coordinated actions, in the analyzed age range, was based in 

imitative strategies; though the playtime, constructed during the interaction of child-educator 

and, principally, child-child, was a propitiator of important communicative skills for the infant 

ontogenesis. It was evidenced that the imitative non-verbal strategies were used by the 

children to communicate the partner their intention to play and to share the meanings of the 

play. This confirms that the carried out studies situate the imitation, a non-verbal 

communicative resource, as real efficient for the children who haven’t developed the oral 

language yet. It was observed that the coordinated plays constitute a social interaction process 

that instigates a dynamic of relationship among the pairs in which the emergent imitative 

actions of these plays make possible the children to share the meanings and to show their 

possibility of comprehension about what they were engaged in. The findings seem to confirm 

some literature results which support a child-child interaction as a promoter of the 

development that conducts the representation and the language, and strengths the idea that a 



 

 

real small child is an active interlocutor with the resources he or she has and a protagonist of 

his or her development. 

 

KEY WORDS 

1. Social interaction. 2. Language development. 3. Infant Education. 4. Studies with babies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

1.1. PERSPECTIVAS DE ESTUDAR O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA 

CRECHE: MÚLTIPLOS PONTOS DE VISTA 

 
A Educação Infantil, embora tenha mais de um século de história como cuidado e 

educação extradomiciliar, somente nos últimos anos passou a ser inserida numa perspectiva 

educacional, em resposta aos movimentos sociais em defesa dos direitos das crianças. 

O registro dessa conquista é expresso na Constituição Federal (Brasil, 1988) que passa 

a considerar a Educação Infantil como um dever do estado e um direito da criança (artigo 208, 

inciso IV), primeira etapa da Educação Básica, tendo como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança até seis anos de idade (título V, capítulo II, art. 29). Essa inclusão constitui 

um ganho na história da Educação Infantil em nosso país, já que as outras constituições 

usavam termos como assistir, velar ou amparar a maternidade e a criança (Campos et al., 

1993). 

Esse patamar alcançado pela Educação Infantil, definido em lei, aponta para a 

compreensão mais ampla do processo de ensino-aprendizagem e a consideração da 

indissociabilidade entre o cuidar e educar a criança, conforme recomendado no texto das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 1996): 

 
uma prática de educação e cuidados, que possibilite a integração de 
aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, lingüísticos e 
sociais da criança, entendendo-se que ela é um ser completo, total e 
indivisível (artigo 3, inciso III, p. 24). 
 

Essa função eminentemente educativa da creche aponta para mudanças no 

atendimento à criança, com implicações na qualificação e delineamento de ações pedagógicas 

intencionalmente planejadas e avaliadas sistematicamente, construindo uma nova identidade 

para o profissional que lida com ela, agora legitimado como professor (Pedrosa et.al., 2002). 

O cotidiano da creche se reveste da necessidade do trabalho pedagógico com a criança com 

respeito às especificidades de seu desenvolvimento, numa perspectiva integrada, com vistas 

ao seu desenvolvimento pleno e com qualidade, desde os anos iniciais desta primeira etapa da 

Educação Básica. 
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A identidade pedagógica da Educação Infantil é realçada pelos comentários de 

Machado (1994) que sugere o reconhecimento e a valorização das competências da criança 

pequena, da postura político-pedagógica adequada e que se despreze o modelo 

assistencialista, as propostas espontaneísticas no atendimento à criança e a identificação com 

o modelo familiar ou a antecipação de ações do Ensino Fundamental. 

Esse recente cenário em que a educação de crianças de zero a seis anos se situa 

sinaliza para investigação a respeito da qualidade do atendimento à criança no primeiro ano 

de vida, haja vista os contextos filantrópicos, higienistas e assistencialistas aos quais, 

sociohistoricamente, a Educação Infantil esteve vinculada. 

Estudiosos do desenvolvimento da criança (cf. Rossetti-Ferreira et al., 1998) também 

têm reconhecido as múltiplas necessidades de investimentos nessa área, direcionando suas 

pesquisas para a promoção da qualidade das ações desenvolvidas nas instituições de Educação 

Infantil. Outros estudos examinam a repercussão dos contextos predominantemente 

assistencialistas sobre a creche atualmente, dentre eles, citamos: Brasil (1993; 1994; 1995); 

Campos (1988; 1992); Campos e Rosemberg (1994); Campos et al., (1993); Haddad (1990); 

Hoffmann e Silva (1995); Kuhlmann Júnior (1991); Machado (1991); Rosemberg (1992; 

1999). 

Outros trabalhos (Hanskins, 1985; Anderson, 1989; Howes, 1990; Field, 1991, por 

exemplo) que avaliam o papel das creches no desenvolvimento das crianças têm demonstrado 

por diversos ângulos de investigação impactos desses espaços de educação coletiva nas 

aquisições da criança pequena. 

Autores como Anderson (1989), Howes (1990) e Field (1991) indicam em seus 

estudos que crianças que freqüentam creches são mais sociáveis e comunicativas quando 

comparadas com aquelas que permanecem longos períodos em casa. Os autores enfatizam que 

esses achados se inserem em contextos propiciadores da interação de pares, ou seja, quando a 

qualidade do atendimento às crianças é socialmente estimulante. 

Os estudos de Belsky et al. (1991) indicam que crianças que freqüentam creches 

costumam ser mais autônomas, consideradas menos “obedientes” pelos adultos e mais ativas 

nas disputas por objetos e relações sociais com coetâneos. Os autores pontuam que as 

oportunidades oferecidas pela creche para relações sociais entre crianças ocorrerem estão 

diretamente relacionada com a qualidade social do ambiente. 
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Outros estudos que investigam as competências sociais, cognitivas e afetivas da 

criança (cf. Camaioni, 1980; Trevarthen, 1984; Carvalho e Beraldo, 1988; Campos de 

Carvalho, 1998; por exemplo) vêm provocando redimensionamentos na organização do 

ambiente da creche de forma ajustada a esse novo conjunto de informações sobre a criança. 

Os trabalhos de Melchiori e Alves (2001) investigam a qualidade das creches na 

educação e desenvolvimento da criança, enfatizando o papel dos adultos envolvidos no 

trabalho com bebês. Tais autoras explicam que o conhecimento sobre as crenças das 

educadoras com relação aos estados afetivos dos bebês fornece indícios que podem subsidiar 

a formação continuada desses profissionais, ampliar seus saberes e orientar os rumos de ações 

junto à criança. As pesquisadoras indicam a ampliação de estudos sobre o desenvolvimento 

integrado da criança pequena e a prática sistemática de avaliação de concepções sobre o 

desenvolvimento infantil das educadoras como propulsores da qualificação do ambiente 

pedagógico da creche. 

 Maciel (2006) comenta em seus estudos sobre o desenvolvimento mental e motor de 

crianças em creches públicas que carências de conhecimentos sobre técnicas de estimulação 

do desenvolvimento infantil por parte dos educadores possivelmente repercutem na qualidade 

do atendimento à criança na creche. 

Entretanto, Aragão (2004) critica o uso de técnicas de estimulação precoce como 

viabilizadoras do desenvolvimento da criança por considerar que o uso de tais procedimentos 

despreza as competências sociocomunicativas que a criança pequena apresenta desde bebê. O 

autor propõe ao educador uma postura de observação e de interação construtiva com o bebê 

como condições básicas de qualificação do atendimento institucional à criança pequena ao 

invés do uso de propostas pré-definidas de estimulação precoce, cujos conteúdos são 

escolhidos a partir de comportamentos isolados e conhecimentos dosados segundo o 

entendimento do que deve ser conhecido e dominado pela criança em cada período da vida. 

Essas considerações desdobram-se em procedimentos longitudinais e diversificação de 

sujeitos e de idades, elegendo a interação como foco de análise nos processos que 

circunscrevem o desenvolvimento humano em seus contextos sociais e históricos. 

Nessa linha de investigação, citamos, por exemplo, os estudos de Fogel e Hannan 

(1985) que descreveram mudanças observáveis nas ações comunicativas de díades mãe-bebê, 

utilizando a videogravação como instrumento de apreensão dos processos comunicativos não-
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verbais do bebê em situações face-a-face com a mãe, tais como gestos, direção do olhar, 

vocalizações e expressão facial. 

A reflexão sobre essas questões motivou a busca de um referencial teórico que 

explicasse o desenvolvimento humano nos seus primórdios e que auxiliasse na investigação 

dos processos de apropriação e produção de conhecimentos, situado nas trocas entre pares, no 

ambiente educacional da creche.  

Optamos pelas contribuições de Henri Wallon (1879-1962), teórico da psicogênese do 

desenvolvimento humano, que contribui para descrição e explicação das transformações da 

ontogênese da criança. Em seus estudos, ele demonstrou interesse pela Educação, pelas 

relações entre Psicologia e Pedagogia e pela observação do comportamento da criança em 

diferentes contextos, particularmente na escola. O autor considera a escola um contexto 

privilegiado para o estudo e a observação da criança e propõe que o estudo dos processos de 

desenvolvimento pode ser utilizado como rico instrumento da prática educativa (Nadel-

Brufelt e Werebe, 1996). 

Segundo Wallon (1941/1986)1, a observação é um rico instrumento para levantar 

questões e problemas a serem investigados. Ela não se limita à constatação, comenta o autor. 

Busca as contradições, os conflitos nos diferentes momentos do desenvolvimento da criança. 

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 ser planejada. 

Nesse sentido, olhar a criança e o contexto educacional da creche no qual ela está 

inserida, pela ótica walloniana, assume uma perspectiva de processo, de movimento, de 

transformações que carecem de constantes interpretações. Assim, não basta observar; é 

preciso contextualizar as observações, estabelecer relações entre elas, expandir a análise, 

propor novos direcionamentos na busca da compreensão do meio social pelo qual a criança 

vai construindo ativamente sua personalidade e inteligência. 

É nesse contexto que o presente estudo se situa e busca investigar a criança em 

interação social, no ambiente da Educação Infantil. Ao nosso ver, esse ambiente parece ser 

                                                 
1 A primeira data refere-se à publicação original e a segunda, à edição consultada. 
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um rico meio para o desenvolvimento da criança onde se configura como um espaço 

intencionalmente planejado, avaliado e que oferece múltiplas oportunidades para as 

aprendizagens infantis com respeito às singularidades do seu desenvolvimento. 

A perspectiva teórica aqui adotada, a socioconstrutivista, compreende a criança como 

protagonista de ações, desde o nascimento, orientada para a interação social, formação de 

vínculos afetivos e compartilhamentos com o meio sociocultural onde, gradativamente, se 

insere e constrói ativamente significados. Concebe o processo de desenvolvimento ocorrendo 

através de complexas redes de relações das crianças entre si e das crianças com adultos, em 

ambientes sociais. Nesse sentido, ambiente é concebido tanto como espaço social de 

experiência como instrumento de desenvolvimento. Assim, no ambiente educacional da 

creche, as interações de crianças e educadoras são processos promotores de desenvolvimento 

que conduzem à representação e à linguagem. 

 

1.2 BEBÊ : SER ATIVO E INTERLOCUTOR DESDE O NASCIMENTO 

 
 

Durante várias décadas um grande número de pesquisas sobre a infância apoiaram 

concepções que favoreciam a visão de que a criança, principalmente o recém-nascido, é um 

ser incompleto, relativamente incompetente, inadequado e que somente através de 

progressões mais ou menos lineares se tornaria complexo, completo e competente, ou seja, 

adulto (Camaioni, 1980; Carvalho e Beraldo, 1989). A interação criança-criança e criança-

adulto não provocavam interesses de investigação já que os estudos orientavam-se para 

comportamentos que indicassem preparação para a vida adulta. Ao lado disso, a concepção 

vigente de criança egocêntrica, orientada para si e para objetos não reconhecia as habilidades 

e competências sociais e comunicativas da criança nos primeiros anos de vida. 

As pesquisas recentes, entretanto, (por exemplo, Pedrosa, 1996; Pinho, 2002; Oliveira 

e Rosseti-Ferreira, 1996; Nadel-Brulfert e Werebe, 1986, entre outros) têm mostrado que a 

criança, desde os primeiros anos, é altamente motivada para interagir com outra(s). Além 

disso, estudos sobre o desenvolvimento socioafetivo e cognitivo da criança confirmam a idéia 

de que, desde muito cedo, ela estabelece relações ricas e variadas com seus pares. 

Esses estudos têm contribuído para uma mudança na forma como o desenvolvimento 

do bebê é concebido. Assim, a perspectiva de um bebê como ser passivo, receptor de cuidados 
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e informações é transformada em concepções nas quais o neonato humano é visto como um 

parceiro ativo nos processos comunicativos. 

Ribeiro e colaboradores (2004), por exemplo, comentam a motivação do recém-

nascido para se relacionar com o mundo social onde, gradativamente, se insere quando 

afirmam que 

 
o bebê humano é curioso. Não é um passivo recipiente de 
conhecimento. Ele nasce perguntando pela mãe e querendo saber qual 
é a língua que deve decifrar. Quer conhecer logo os usos e costumes 
de seu grupo social, as regras e toda a sua cultura. E não é só nem, 
principalmente, cognitivo. Sua curiosidade é emocionada e afetiva (p. 
277). 

 
 Campos-de-Carvalho e Rubiano (1994) enriquecem esse nosso argumento quando 

comentam que a criança é um ser que participa ativamente de seu desenvolvimento através de 

suas relações com o ambiente, especialmente por suas interações com adultos e demais 

crianças, dentro de um contexto sociohistórico específico. De acordo com essa concepção, a 

criança é capaz de descobrir e iniciar ações em seu ambiente, selecionar parceiros, objetos e 

áreas para a realização de suas atividades, modificando o ambiente através de seus 

comportamentos. 

Estudos recentes (por exemplo Lyra, 2000; Anjos, Amorim, Vasconcelos e Rossetti-

Ferreira, 2004; Carvalho e Pedrosa, 2004) mostram que durante o primeiro ano de vida já é 

possível identificar a emergência de uma função comunicativa especificamente humana que 

antecederia à linguagem falada. 

Pedrosa, Bussab e Carvalho (no prelo) apresentam reflexões acerca da complexidade 

dos processos ativos de apropriação e construção de significados do mundo social no qual as 

crianças estão inseridas e relatam várias evidências que retratam o neonato humano como um 

ser biologicamente organizado para a vida sociocultural. As autoras apresentam descobertas 

de pesquisas que revelam a participação ativa dos bebês, confirmando a idéia de que eles 

nascem predispostos para apreender e compartilhar. 

O episódio descrito no início do estudo realizado pelas autoras (uma criança de menos 

de um ano, ouvindo o choro, engatinha pela sala, chega perto da criança que chora e a 

acaricia) é um indicador da capacidade humana de estar junto, compartilhar atenção, as 

emoções sentidas através de múltiplos instrumentos anteriores à fala. 
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Pesquisas de Fiamenghi (1999), utilizando um sistema de codificação de 

comportamentos de crianças, mostram a ocorrência de comportamentos indicativos de 

reconhecimento intersubjetivo e interações “pontuadas por imitações emocionais, tais como 

curiosidade, simpatia, indiferença e irritação” (p. 11) em díades de bebês colocados face a 

face, revelando seus potenciais interativos e sua “disposição” para o encontro com o outro. 

Defende, assim, uma consciência interpessoal e das emoções que regulam as relações e trocas 

humanas, presentes já desde o primeiro ano de vida. 

Estudos de Ribeiro e colaboradores (2004) apresentam as regulações interacionais 

recíprocas, as imitações neonatais, os compartilhamentos da atenção e de emoções como 

expressões que traduzem uma comunhão interpessoal dos bebês com os outros sociais. 

Carvalho e Pedrosa (2002) comentam a concepção de criança como agente que cria e 

transmite cultura desde os anos iniciais e, a partir de uma perspectiva etológica, confirmam a 

espécie humana como biologicamente sociocultural, munida de adaptações próprias para essa 

especificidade desde a infância. Através de episódios lúdicos, as autoras apresentam 

evidências de pré-adaptações humanas para a vida sociocultural. Segundo as autoras, desde 

bem pequena, a criança é capaz de capturar a cultura do ambiente social no qual está imersa e 

explorar ativamente outras possibilidades de usos desses recursos, criando rituais lúdicos 

novos que podem tornar-se parte da microcultura de seu grupo. 

A partir da análise de episódios de interação em crianças no primeiro ano de vida, 

Rossetti-Ferreira, Anjos, Amorim, e Vasconcelos (2003) afirmam a existência de um 

desajeitamento motor nas ações dos bebês que, ao invés de representar obstáculos às 

interações dos bebês com seus pares, podem representar um elemento que favoreça sua 

ocorrência. 

Nesse sentido, construir conhecimentos e significados se dá pela interação social, por 

meio da qual os parceiros estão em um inesgotável processo de negociação que autoriza a 

criança, desde o nascimento, a participar e integrar-se no mundo de significados construídos 

historicamente (Pedrosa, 1996). 

Estudos (por exemplo, Camaioni, 1980; Pinho, 2002; Pedrosa, 1989, dentre outros) 

consideram a criança como agente ativo de seu desenvolvimento e discutem o lugar da 

interação social nesse processo. O ambiente sociocultural apresenta-se como constitutivo do 

ser humano e como rica possibilidade de aquisições. 
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Considerando os bebês como seres sociais, capazes de interação desde o nascimento, 

em que seus processos relacionais se dão de forma ativa, histórica e cultural, nos reportaremos 

às contribuições da perspectiva ontogenética ao desenvolvimento da linguagem e ao estudo 

dos processos comunicativos da criança nos primeiros anos de vida. 

 
 

1.3. O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E AS COMPETÊNCIAS 

COMUNICATIVAS DA CRIANÇA PEQUENA NO CONTEXTO ONTOGENÉTICO 

 
 

As demonstrações das capacidades de bebês para o engajamento interpessoal nos dão 

indicadores do ajustamento do indivíduo para se desenvolver em função das relações sociais e 

afetivas no qual está mergulhado. A orientação dos estudos para a consideração do contexto 

interpessoal como propulsor de aquisições socioafetivas da criança torna fecundo o 

acompanhamento ontogenético das especificidades desse contexto na constituição dos 

processos de desenvolvimento humano. 

A perspectiva ontogenética compreende que o desenvolvimento humano ocorre no 

interior de um grupo social, no qual o indivíduo que nasce geneticamente social vai 

especificar-se como membro de uma cultura particular que lhe permite modos singulares de 

construir significados no mundo no qual se insere (Carvalho et al., 1999). 

A caracterização do homem como um ser biologicamente cultural traz como 

implicações para o desenvolvimento a emergência de processos biológicos entrelaçados 

funcionalmente com o psiquismo, o qual se constitui com e a partir dos outros sujeitos em 

interação social, logo um postulado não inatista. Isso nos permite dizer que o 

desenvolvimento das competências sociocomunicativas da criança começa a se dar desde que 

a criança nasce, quando ela encontra um mundo de relações sociais e penetra nele por meio de 

suas interações sociais. Compreendendo que o ser humano é biologicamente social e cultural, 

Carvalho (1989) afirma que a criança “não por acaso, mas em decorrência da história humana 

de evolução, acaba de ser gestada já dentro de um mundo sociocultural” (p. 90). 

Teóricos como Vigotsky (1984) e Wallon (1971; 1979) discutem a ontogênese 

humana pontuando a inserção do homem no meio social e cultural e explicam a constituição 

de processos mentais, tais como a função de representar em nível elevado de complexidade, 

como uma decorrência da exigência desse meio. Especula-se que a imersão da criança no 

mundo social e culturalmente referido à sua volta propicie o desdobramento de vários 
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processos mentais (cf., por ex., Morin, 1979; Wallon, 1975/1986a e 1945/1986f; Bussab, 

1999; Tomasello, 2003) e viabilize o uso ativo do conhecimento e das habilidades acumuladas 

de seus grupos sociais, sobretudo a linguagem. 

A adaptação humana à cultura se desvela na perspectiva do envolvimento interpessoal, 

na compreensão que os seres humanos assumem dos outros, em processos de responsividade 

compartilhada geradores da troca de informação e criação de significados (cf. Tomasello, 

2003; Ribeiro, Bussab e Otta, 2004; Pedrosa, Bussab e Carvalho, no prelo). 

 A essas considerações Tomasello (2003) 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 assumir as intenções, os sentimentos e as 

posturas do outro e partilhar, dessa forma, suas próprias intenções através de recursos 

sociocomunicativos de sua competência. 

Segundo autor, a possibilidade de ajustamento à posição do 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. 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. 

Percorrendo a literatura com foco nessa temática, encontram-se estudos (Rossetti-

Ferreira; Amorim; Silva e Carvalho, 2004; Carvalho, Império-Hamburger e Pedrosa, 1998; 

Seidl de Moura e Ribas, 2004; Rossetti-Ferreira; Anjos; Amorim; Vasconcelos, 2003; 

Pedrosa, 1989, por exemplo) que 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. 

Tomando como base os princípios acima expostos, um tipo de jogo pode ser alçado: 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 (Eckerman e Peterman, 2001). Nesse caso, a capacidade de 

envolvimento num tema mútuo implicaria em ajustes de parceiros para que eles possam 

brincar junto com o seu par, viabilizando, dessa forma, a constituição de um contexto 

intersubjetivo de intenções e de ações dirigidas ao início e ao desenrolar da brincadeira 
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conjunta. 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. 

Carvalho e Pedrosa (2003) 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” (p. 321). Essas 

idéias 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 estratégias imitativas são 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. 

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 freqüência 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 à 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. 

Wallon (1968) atribui à criança uma competência social desde a mais tenra idade por 

meio de processos comunicativos-expressivos que vão acontecendo nas trocas sociais. Sua 

análise parte da observação dos instrumentos utilizados pelo ser humano, na constituição do 

ser biológico, que nasce imerso no ambiente social, para compreender como se dá a inserção 

desse sujeito no universo simbólico. 
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Pensar a pessoa na psicogenética walloniana implica compreendê-la no seu contexto 

sociocultural, biológico e integrada pelas funções da afetividade, da inteligência e do ato-

motor. Assume uma perspectiva de processo, de ruptura, de movimento, de transformações 

que carecem de constante superação no intuito de possibilitar a própria evolução humana. 

A centralidade das proposições conceituais de Wallon reafirma a idéia da interlocução 

ativa do bebê humano que vai se adaptando individualmente às circunstâncias do meio e co-

construindo significados graças às relações inter-individuais. 

O autor baliza seus fundamentos tanto em conceitos darwinistas (que tratam da relação 

de interdependência do ser vivo com o meio) como nas contribuições do materialismo 

histórico de Marx e Engels. Nesse sentido, ele afirma: “jamais pude dissociar o biológico e o 

social, não porque os creia redutíveis entre si, mas porque no Homem, eles me parecem tão 

estreitamente complementares desde o nascimento, que a vida psíquica só pode ser encarada 

tendo em vista suas relações recíprocas” (Wallon, 1951 apud Werebe e Nadel-Brulfert, 1986, 

p. 8). 

De forma a caracterizar melhor o estudo de processos desenvolvimentais situados nas 

trocas entre pares no ambiente da creche, enfocaremos as relações da criança pequena com o 

outro e o meio pautadas na teoria walloniana. Ao nosso ver, tal proposta teórica realça 

fundamentos que explicitam os processos comunicativos em seus primórdios na ontogênese 

infantil em sintonia com os propósitos desse estudo. 

 
 

1.4. CONTRIBUIÇÕES DE WALLON NA ONTOGÊNESE DA COMUNICAÇÃO 

NOS PRIMEIROS ANOS DA CRIANÇA 

 
 

O estudo das emoções nessa teoria enfatiza seu caráter fundamentalmente social, pois, 

segundo o autor, o comportamento emocional constitui o primeiro modo de comunicação da 

criança. Através da emoção se estabelecem as primeiras trocas da criança com o meio 

humano, os primeiros elos de significação e de sociabilidade. 

Wallon (1963/1986a) comenta que o ser humano é orientado para o outro, parceiro da 

espécie, e 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 para agir sobre as coisas que a 
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cercam. Logo, ela se mostra uma interlocutora, “propondo” e dando sentido às intervenções 

que o outro realiza como resposta às suas inquietações ou satisfações. Também, ela dependerá 

da interpretação de seus outros sociais, que darão significados às suas ações e gestos. O autor 

explicita essa sua compreensão quando afirma 

 
antes de lhe serem diretamente úteis, seus gestos (do bebê) suscitarão 
nas pessoas que o rodeiam as intervenções úteis ou desejáveis. São 
gestos que estão, principalmente, relacionados a seus estados de bem-
estar, de mal-estar ou de necessidade, gestos que pertencem ao sistema 
espontâneo das reações afetivas, ao domínio do emocional (p. 161). 

 
É por intermédio das pessoas de seu meio que a criança satisfaz suas necessidades e 

desejos, já que todas as suas possibilidades psíquicas do momento estão orientadas para essas 

relações de sociabilidade que a vida da criança necessariamente principia (Werebe e Nadel-

Brulfert, 1986). É, pois, para o ambiente humano que a criança orienta suas ações. 

 Wallon (1954/1986b) indica que o ser humano se relaciona com o meio. Ele fala de 

vários meios: o físico-químico (onde ocorrem trocas básicas necessárias à subsistência); o 

meio biológico (no qual se organizam as ações recíprocas entre diferentes espécies que 

coexistem); e o meio social (que apresenta ao indivíduo múltiplas condições coletivas de 

existências sobre as quais poderá evoluir e diferenciar-se). 

Em consonância com essa concepção, o meio social é considerado como espaço 

psíquico que se torna um instrumento / recurso para o desenvolvimento da pessoa e 

 
abrange tanto as reações sensório-motoras, os objetivos atuais, a 
inteligência das situações cujas ações pertencem aos sistemas 
funcionais ligados aos movimentos, como abrange, também, o meio 
que se origina em representações onde as situações são simbólicas e 
implicam o domínio de conceitos (Pedrosa, 1989, p. 6). 
 

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. Trata-se de um movimento em que o sujeito se 

transforma, transformando também o meio em que está inserido. Nesse sentido, o meio aqui 
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concebido inclui as características físicas e sociais nele presentes (Werebe e Nadel-Brufert, 

1986, apud Wallon), servindo de ambiente e de contexto de aprendizagens compartilhadas. 

Para Wallon (1954/1986b), as relações entre o ser humano e seu meio vão sendo 

mutuamente transformadas, se alternando ao longo da vida, pois 

 
a constituição biológica da criança, ao nascer, não é a única lei de seu 
destino posterior. Seus efeitos podem ser amplamente transformados 
pelas circunstâncias sociais de sua existência, da qual não se exclui 
sua possibilidade de escolha pessoal (p.169).  

 
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 conduz ao 

desenvolvimento psíquico do bebê. Ela é esse espaço para as trocas comunicativas ocorrerem, 

onde determinados comportamentos de ambos os parceiros são destacados e assumem uma 

significação que é construída, processualmente, em conjunto (Amorim, Vitória e Rossetti-

Ferreira, 2000; Almeida e Rossetti-Ferreira, 2001). 

Autoras como Carvalho, Império-Hamburger e Pedrosa (1997) apresentam a interação 

enquanto potencial de regulação entre os componentes do sistema quando comentam que 

 
há regulação quando os movimentos ou as transformações de 
comportamentos de um dos componentes não podem ser 
compreendidos sem que se considere a existência, os movimentos ou 
o comportamento de outros componentes. 

 
Pedrosa (1989) comenta que, no processo de interação social, o eu vai se opondo ao 

outro e vai se constituindo em eu, conforme descreve a teoria walloniana. Até que a criança 

saiba identificar sua personalidade e a dos outros, atravessa um processo marcado por avanços 

e retrocessos, onde está inicialmente fundida ao outro e aderida às situações e circunstâncias 

cotidianas, confundindo-se com ele. Portanto, o processo de socialização é de crescente 

individuação. 

Galvão (1995) compreende a individuação como processo gradual e contínuo de 

transição de uma consciência social para uma consciência individual, destacando o papel das 

interações sociais desde o primeiro ano de vida, quando afirma que 

 
o recém-nascido não se percebe como indivíduo diferenciado. Num 
estado de simbiose afetiva com o meio, parece misturar-se à 
sensibilidade ambiente e, a todo instante, repercutir em suas reações, 
as de seu meio. A distinção entre o eu e o outro só adquire-se 
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progressivamente, num processo que se faz nas e pelas interações 
sociais (p. 50). 

 
Segundo Wallon (1946/1986c), a criança, no início de sua vida, encontra-se num 

estado de fusão com os outros. Mas, através de um outro íntimo, inicia-se um processo de 

diferenciação. A sua explicação para este processo é resumida por Zazzo (1978 p. 49): “entre 

o eu e os outros, a relação estabelece-se por intermédio do outro que cada um traz consigo. 

Esse outro é designado por Wallon também de alter, de outro íntimo, de socius”. Nesse 

sentido, o socius se configura como uma necessidade para a sobrevivência da criança que 

precisa de intérpretes para suas reações. 

Zazzo (1978) nos conta que, para Wallon, as emoções se constituem como prelúdio da 

linguagem, tanto nas origens do pensamento humano como na ontogênese. Elas têm um 

caráter contagioso, uma comunhão com o outro e, nesse sentido 

 
à emoção cabe o papel de unir os indivíduos entre si pelas reações 
mais orgânicas e mais íntimas, devendo esta confusão ter por 
conseqüência ulterior as oposições e os desdobramentos de onde 
poderão surgir gradualmente as estruturas da consciência (p. 41). 

 
O impacto afetivo causado pelas manifestações da criança provoca um verdadeiro 

contágio emocional nas pessoas, que, conseqüentemente, passam a imprimir uma significação 

a elas. O contágio, explica Wallon (1938/1986d), possibilita uma espécie de participação 

mútua e possui um forte valor expressivo. 

É nesse encontro que começa o estabelecimento do circuito de relações inter-

individuais, possibilitando a correspondência entre os próprios atos que a criança realiza e os 

respectivos efeitos, conforme explica Pedrosa (1989): 

 
as expressões reveladoras da disposição de sensibilidade de um 
indivíduo regulam a disposição de outro que, por sua vez, passa, 
também a exprimi-la e regular o primeiro. Os sistemas expressivos 
supõem, em cada indivíduo, o poder de experimentar-lhes o 
significado (p. 16). 

 
Alguns trabalhos revelam que a criança desde os anos iniciais apresentam vários 

códigos comunicativos que sinalizam disposições recíprocas. Podem ser citados, por exemplo, 

os estudos de Seidl de Moura e Ribas (2004) que descrevem a atração precoce do neonato 

humano por vozes, faces e olhos, apontando a direção da criança para a situação social e 

afetiva que a rodeia. Nesse sentido, as regulações interacionais recíprocas, as imitações 
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neonatais, os compartilhamentos da atenção e de emoções traduzem uma comunhão 

interpessoal, por meio das quais os bebês se ligam e se ajustam aos seus outros sociais. 

Wallon (1968) descreve os primeiros estágios da vida, o início da construção de uma 

expressão mimética, através de movimentos corporais e experiências afetivas, que atuam no 

meio humano, onde a criança é interpretada pelos outros sociais que dão sentido às suas 

ações, a partir de signos e sentidos próprios de sua cultura. A criança, antes agitada e 

desajeitada, completamente dependente do ponto de vista motor, começa a negociar 

significados próprios - via expressões tônicas - com seu mundo socioafetivo. “Parece haver, 

no limiar da sua vida psíquica, uma espécie de consonância prática com outrem” (p. 171). 

Tal negociação emocional começa de forma mais clara quando a imitação se constitui 

em similaridades ou tentativas simultâneas de ações, quando a tonicidade muscular vai 

ganhando formas de atitudes e de posturas em situações de expressões emocionais. Essa 

participação, ainda não intencional, no mundo social se dá precedida de uma reorganização de 

elementos perceptivos, onde a criança tenta formas de participação na ação do outro se 

expressando a nível motor, em situações concretas da vida de relação. 

Para Wallon (1934/1971a), as relações afetivas que ocorrem entre os indivíduos são 

traduzidas pelos comportamentos expressivos numa troca de significados capturados por 

vários indícios de atitudes e fisionomias. Nesse caso, a mímica é considerada “a função 

postural apropriada às necessidades das relações afetivas entre indivíduos” (p. 228). Os 

ajustes das disposições das crianças às dos seus parceiros ocorrem por meio da mímica, sendo 

possível o reconhecimento de si nos outros e aos outros em si própria. 

Segundo o autor supracitado (apud Galvão, 1995), as emoções provocam alterações na 

mímica facial, na postura, na forma como são executados os gestos. Acompanham-se de 

expressões que são responsáveis por seu caráter altamente contagioso e por seu poder 

mobilizador do meio humano.  

Wallon (1934/1971b) comenta que o caráter contagioso das manifestações afetivas 

aparece precocemente na criança num fenômeno que ele chamou de simpatia, o qual já pode 

ser observado entre um e dois anos de idade. Pedrosa (1996), à luz do referencial walloniano, 

explica que no mimetismo afetivo a criança se confunde com o outro até o desenrolar do 

desdobramento que evidencia um sentimento de certa diferença entre ela e o outro. Esse 

processo é influenciado pelas reações mímicas e pelas aprendizagens do ambiente 

sociocultural onde a criança está inserida. Nesse contexto, a simpatia delineia-se deste 
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desdobramento: processo de transformação permeado por avanços e retrocessos, onde a 

criança tenta distribuir fora de si aquilo que lhe parece estranho. O altruísmo aparece por meio 

de múltiplas experimentações que a criança realiza para descobrir aspectos opostos ou 

complementares e examinar as emoções correspondentes a si e ao outro. Nesse movimento, 

ela aprende a dissociar-se e a separar situações que lhe dizem respeito, mas que não são suas e 

sim do outro. 

Pedrosa, Bussab e Carvalho (no prelo) comentam que a empatia é um fenômeno que 

propicia ao sujeito “colocar-se no lugar do outro” ou “sentir o que o outro sente, na 

perspectiva do outro”. Pedrosa (1996) também explica que podemos inferir evidências da 

empatia por meio de evidências indiretas, tais como a orientação de um comportamento para 

um objetivo, suas conseqüências, a consistência de certas relações estabelecidas em um certo 

intervalo de tempo e a natureza das reações dos parceiros ao comportamento do outro. 

Segundo Wallon (1945/1986f), 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 a 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. 

De acordo com o 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, lhe empresta uma consistência e uma diminuição de resistência à 

mudança de estado. 

Pela fisiologia, continua Wallon, é que o tono se distribui pelo corpo e prepara a 

seqüência 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 
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relação com o aparelho perceptivo que também está coligado com o objetivo da ação. Na 

mesma obra, o autor atribui à função tônica do movimento a fusão entre o pólo sensorial e o 

motor de uma atividade. Tal fusão une a plasticidade e tem a propriedade de poder estacionar 

um gesto ao mesmo tempo em 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 insere-se 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 idéias, através da modulação afetiva da conduta, nas situações concretas. 

Nesse sentido, é um instrumento que enriquece as trocas sociais. 

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

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

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

da espécie. Duas ações semelhantes não podem ser consideradas imitação se não há regulação 

mútua entre os parceiros. Por exemplo, o mesmo comportamento de dois animais famintos 

diante de uma presa; a semelhança entre esses comportamentos acontece pelo despertar de um 

mesmo instinto e que apesar da situação possibilitar a observação mútua, o que regula o 

comportamento desses animais é a própria presa e não o parceiro da espécie (Pedrosa, 1989). 

Nesse sentido, a imitação faz parte de um padrão de diferenciação cognitiva singular a certas 

condições evolutivas bem específicas (Carvalho e Pedrosa 2003). 

Para Wallon (1945/1986f), 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. 
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Essa plasticidade constitui-se em uma espécie de modelo íntimo que agrupa impressões 

diversas e espaças no tempo que, em seguida, tende 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 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 deste desdobramento ocorrer. 

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 

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

como particular e próprio, ao mesmo tempo em que articulado nas inter-relações com os 

outros sociais. 

Inicialmente, o pensamento não analisa nem diferencia as relações entre as coisas ou 

situações. É um pensamento concreto e sincrético que lhe falta um campo de representações 

onde ele possa evoluir (Wallon, 1963/1986a). 

Para que o pensamento atinja uma representação da realidade, ele ancora-se no 

processo de simbolização. Esse processo substitui as referências pessoais por signos 

socialmente definidos e implica uma forma de cumplicidade e de entendimento com os 

outros. Nesse sentido, a representação estabelece elos entre o homem e as coisas e gera 

possibilidades de pensá-las em sua ausência e substituí-las por algo que as possa significar 

(Galvão, 1995, apud Wallon). 
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Segundo Wallon (1963/1986a), o desenvolvimento do pensamento implica em ele 

tornar-se discursivo. O autor define o pensamento como inteligência verbal e discursiva e 

atribui a esse termo uma forma de evolução intelectual que se constrói na própria linguagem. 

No mesmo referencial walloniano, a passagem do ato motor ao mental mostra um 

desdobramento da realidade a partir do desenvolvimento da linguagem e da emergência de 

signos, que tem um papel fundamental para a evolução psíquica. O signo autoriza o acesso à 

representação para evocar e receber seu conteúdo. A linguagem apresenta à consciência 

conversões sociais que expressam representações em contextos de ações compartilhadas com 

o outro e, como atributo da espécie humana, oferece à representação mental meios de evocar 

objetos ausentes de forma cada vez mais desvinculada da experiência pessoal e imediata 

(Pedrosa, 1989). 

Segundo Wallon (1946/1986c), a linguagem é o instrumento indispensável aos 

progressos do pensamento, numa relação de reciprocidade. Para esse autor, a linguagem 

exprime o pensamento ao mesmo tempo que é constitutiva dele. 

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 (Wallon, 1968). 

Estudos como o de Nadel e Baudonnière (1981) identificam uma série de ações 

compartilhadas da criança com o outro, que se ajustam a cada momento, constituindo 

comportamentos imitativos que sugerem indícios da estruturação da vida mental. A análise 

empreendida pelos autores conduziu à conclusão de que a imitação é um meio para o 

estabelecimento de contato social, permitindo um acordo entre as crianças. 

Autoras como Carvalho e Pedrosa (2004) compartilham da idéia de que a imitação se 

constitui como um dos mecanismos fundamentais de comunicação nos fenômenos que 

envolvem compartilhamentos e sugerem que os atos imitativos podem ser compreendidos 

como uma proto-linguagem em dois sentidos: como recursos comunicativos que emergem 

antes da linguagem verbal e/ou como precursores ou requisitos do processo de 

desenvolvimento que conduzem  à representação e à linguagem. 

Os estudos da criança nos anos iniciais de vida, explorando as emoções, o movimento 

e a imitação como um sistema comunicativo, têm sido reveladores de uma gama de 

comportamentos que merecem ser investigados para uma melhor compreensão do processo de 
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emergência da linguagem. Investigando a natureza da sociabilidade humana, é possível 

acompanhar o desenrolar das emoções, a partir de seus primórdios, buscando entender sua 

função na ontogênese da criança. 

Nesse cenário, a creche se constitui como espaço privilegiado de ações compartilhadas 

e aprendizagens infantis, com ações indissociáveis de cuidados e educação. Os parceiros de 

interação autorizam a construção de conhecimentos em ambientes socioculturais e 

específicos. Nesses ambientes, tempo, espaço e atividade compartilhada constituem-se num 

locus privilegiado para o desenvolvimento do psiquismo (Oliveira, 2002). O contexto 

educacional onde a creche se situa parece ser um ambiente rico e promotor das aprendizagens 

e desenvolvimento da criança. 
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2. OBJETIVO 
 

 
Apoiando-se na perspectiva sociointeracionista, buscou-se examinar a interação de 

crianças com seus coetâneos e crianças com educadoras para apreender o modo como os pares 

constroem e compartilham significados e suas implicações no desenvolvimento da linguagem 

infantil. 

Tal objetivo será desenvolvido explorando as emoções, o movimento, a imitação e as 

ações cooperativas coordenadas como um sistema comunicativo viabilizador de 

comportamentos sociocomunicativos da criança que serão investigados nesse trabalho no 

intuito de compreender os processos que conduzem à representação e à linguagem. Serão 

investigados os processos relacionais de criança-criança, considerando o modo como os pares 

constroem e compartilham significados nos entremeios das experiências sociais. 

Os episódios interativos serão considerados a partir da ocorrência de regulação entre 

os integrantes do campo interativo (Carvalho, Império-Hamburger e Pedrosa, 1997), 

revelando a concepção de interação e de sociabilidade que orientam o olhar empírico. 
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3. MÉTODO 
 
 

3.1 CONHECENDO O CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO DO ESTUDO 

 
 

3.1.1 O grupo investigado 

 

Participaram desse estudo 31 crianças integrantes de duas creches públicas da cidade 

de Recife, de ambos os sexos, com idades entre 06 e 20 meses, freqüentando as salas do 

Berçário2. 

O grupo-classe escolhido para o contexto de observação atende crianças numa idade 

em que se torna possível rastrear e acompanhar na creche os primórdios da construção de 

algumas funções mentais, particularmente a linguagem. Essa razão de escolha para o presente 

estudo se coaduna com as singularidades da organização do ambiente em que as crianças se 

encontram, aonde há poucos móveis na sala, brinquedos e objetos disponíveis no chão, 

viabilizando possibilidades de exploração física do ambiente, autonomia na busca de 

proximidade e relação com o coetâneo. Também, a presença de adultos promovendo contatos 

com e entre os grupos a partir de atividades do planejamento pedagógico parece tornar a 

atmosfera social estimulante. 

Além das crianças, participou do estudo um grupo de adultos composto por quatro 

estudantes do curso de Magistério e uma aluna do curso de Pedagogia, denominadas de 

Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI) e duas professoras com formação de nível 

Superior. Estas profissionais permaneciam na creche em contato com as crianças durante um 

turno de funcionamento das instituições e serão aqui chamadas de educadoras. Ao final da 

coleta de dados esse grupo foi se alterando pela substituição de três estudantes em função do 

término do estágio nas creches, conforme explicitado na caracterização de cada contexto 

investigado a seguir descrito. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Denominação atribuída pela Secretaria Municipal de Ensino. 



 

 

42

3.1.2 As creches e o início da coleta de dados 

 

As duas creches integrantes do estudo atendem crianças de baixa renda que residem 

nas áreas circunvizinhas às instituições e moram em locais com insuficientes condições de 

saneamento e higiene. 

A creche 1 está localizada no bairro do Cordeiro e a creche 2 situada-se no bairro de 

Santo Amaro. Em cada uma das instituições, as crianças estavam agrupadas nas salas de 

acordo com a idade, sem que, no entanto, esse critério fosse seguido rigidamente: berçário 

(crianças de 0 a 1 ano); grupo infantil I (1-2 anos); grupo infantil II (2-3 anos); grupo infantil 

III (3-4 anos). 

Havia também a possibilidade de remanejamento das crianças, ao logo do ano, para o 

grupo de idade imediatamente superior em função dos seus avanços afetivos, cognitivos e 

motores, dependendo da existência de vagas no grupo pretendido. 

No momento da coleta de dados, as duas creches atendiam um total de 205 crianças no 

horário de 7:00 às 18:00 h. 

A escolha das duas instituições para esse estudo deu-se por meio de visitas realizadas 

pela pesquisadora ao elenco de cinco creches sugeridas pela Gerência de Educação Infantil da 

Prefeitura do Recife, numa ordem de instituições favoráveis ao desenrolar da pesquisa. Os 

critérios norteadores da escolha foram as melhores condições de filmagem oferecidas pelas 

instituições e, principalmente, a motivação da professora e estagiárias - Auxiliares de 

Desenvolvimento Infantil (ADI) - para participar do estudo. 

Antes do início da coleta dos dados, realizamos, em cada instituição, uma reunião com 

as famílias das crianças, Auxiliares de Desenvolvimento 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 os trabalhos propostos. Ressaltamos 

que a participação das crianças foi autorizada por seus pais ou responsáveis, sendo assegurado 

também o anonimato dos sujeitos, a interrupção da participação nas filmagens caso 

desejassem e fins exclusivamente acadêmico-científicos para as cenas registradas. 

Nesse período, a pesquisadora visitou cada creche, em dias alternados, durante uma 

semana, com a finalidade de se familiarizar com as crianças e educadores, conhecer a rotina 

das instituições e caracterizar o ambiente físico e social das salas do Berçário. 
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3.1.3  O espaço físico e social da sala do Berçário: Creche 1 

 

A sala do Berçário é ampla e ventilada. Situada em um dos corredores da creche, 

possuía 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 aonde as 

crianças costumam brincar no colchonete, sendo o local aonde o grupo se concentra durante 

as atividades dirigidas pelas educadoras. Nesse local, encontram-se dois colchonetes que 

acomodam as crianças mais novas da turma e que serve também de local 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 a 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. 

O grupo de crianças estava composto por sete meninos e nove meninas, permanecendo 

estável ao longo da coleta de dados. 

O grupo de adultos era composto pela professora que possuía graduação em Pedagogia 

e três estudantes de Magistério. A sala do Berçário possuía também uma lactarista 

responsável pelo preparo da alimentação e higiene dos objetos utilizados pelas crianças. 

O desenrolar das atividades desenvolvidas com as crianças acontecia sob a 

coordenação da professora com o auxílio de uma estudante. As ações iniciavam-se no 

intervalo entre 07:55h e 08:10h, após a primeira alimentação das crianças, e ao longo da 

coleta permaneceu estável, com exceção dos três dias em que a lactarista não compareceu à 

creche, o que desencadeou atraso na alimentação do grupo e conseqüente retardo no horário 

das filmagens. 

As atividades dirigidas pelos adultos 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 estagiárias. 

Na ausência da professora, o grupo de estagiárias 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. 
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3.1.4  O espaço físico e social da sala do Berçário: Creche 2 

 

A sala do Berçário situava-se entre os corredores da creche, possuía ambiente 

climatizado, vários colchonetes, um grande espelho assentado na parede, caixas com 

brinquedos e uma mesinha para apoio das mamadeiras, remédios e chupetas. O ambiente era 

interligado com fraldário que possuía dois lavatórios para o banho das crianças, armários e 

prateleiras que armazenavam roupas, toalhas e fraldas da creche. Ao lado do fraldário, uma 

pequena sala era destinada à higienização dos utensílios usados pelas crianças e abrigava os 

alimentos preparados pela cozinheira da instituição. 

O grupo de adultos que estava em contato direto com as crianças no turno visitado era 

composto pela professora que possuía graduação em Biologia, uma estudante de Magistério e 

uma aluna do curso de Pedagogia. 

O desenrolar das atividades do planejamento pedagógico acontecia sob a coordenação 

da professora com o auxílio de uma estagiária, após a primeira refeição do grupo e, ao longo 

da coleta de dados, não permaneceu estável em decorrência da oscilação entre horários em 

que a alimentação das crianças foi servida. Em vários dias, as filmagens iniciaram-se, 

predominantemente, no intervalo entre 08:30h e 09:00h, período em que algumas crianças 

mais novas estavam dormindo. 

Na ausência da professora, o grupo de estagiárias se revezava no cuidado às crianças 

(troca de fralda, banho, alimentação) e realizava as atividades pedagógicas com o grupo 

infantil sem uma programação previamente estabelecida. 

O número de crianças se modificou com a chegada de uma nova integrante na sala que 

passou a conter, no final da coleta, nove meninas e seis meninos. A criança novata no grupo 

participou pouco das atividades propostas pelas educadoras, por estar em período de 

adaptação, permanecendo no colo da mãe em muitas das filmagens. 

 

3.1.5  Percorrendo a rotina das creches 

 

O cotidiano das creches estudadas acolhe várias dimensões do cuidar e educar a 

criança. A rotina das duas instituições segue basicamente as mesmas diretrizes, inclui 

atividades de cuidados e higiene, tais como troca de roupa após a chegada na creche; café da 

manhã; banho; lanche; hora do repouso; almoço; jantar; atividades didáticas, ou seja, 
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atividades planejadas e dirigidas pela professora e/ou Auxiliares de Desenvolvimento Infantil 

(ADI), atividades sem a interferência do adulto, nas quais as crianças têm oportunidades para 

escolher os parceiros e ações com autonomia; momentos de transição de atividades 

geralmente curtos (por exemplo, aguardar a vez de ir para o colo e receber a mamadeira com 

alimento ou tomar banho). 

Basicamente a rotina das duas creches é dividida em dois períodos: o turno da manhã e 

o da tarde. 

 O turno da manhã abriga atividades sob a coordenação da professora do grupo e o 

apoio das Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI). Nesse período do dia são 

desenvolvidas atividades de contação de histórias, ouvir e cantar músicas, manusear livros, 

rasgar papel, correr, pular, dançar, manusear tinta, massinha de modelar, brincar com jogos 

simbólicos. Ao término dessas atividades é servido o lanche e depois quase todas as crianças 

dormem até a hora do almoço. 

No período da tarde, as crianças recebem a visita de um professor denominado de 

animador cultural que desenvolve atividades de expressão artística e contação de histórias por 

um curto período de tempo, pois ele percorre todas as salas da creche. Depois das atividades, 

as crianças fazem um lanche e escolhem suas brincadeiras até a hora do banho. Após o banho, 

jantam e esperam seus pais ou responsáveis para o retorno para casa. 

Como o interesse deste trabalho é examinar a constituição da linguagem infantil na 

interação de criança-criança e criança-educadora durante as atividades do planejamento 

pedagógico, a coleta de dados realizou-se no período da manhã e utilizou o registro em vídeo. 

 

3.1.6  As gravações em vídeo 

 

A opção metodológica que guiou o percurso de investigação foi a abordagem 

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

interação com os participantes, na busca de apreender o significado dos fenômenos estudados 

que são construídos progressivamente. 

A abordagem construtivista sociointeracionista 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 fundamentou 

o olhar empírico no desenrolar da investigação (Carvalho e colaboradores, 1996). 
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Nesse sentido, a filmagem não partiu de categorias previamente elaboradas e orientou-

se pelo objetivo do trabalho na busca de capturar elementos que pudessem explicitar o 

processo de interação e que permitisse discuti-lo, levantando-se hipóteses explicativas sobre o 

seu papel na constituição da linguagem da criança. 

As gravações foram realizadas em dias alternados em cada creche ao longo dos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2005. Cada registro durou em média trinta minutos 

durante as atividades do planejamento pedagógico desenvolvido. 

As filmagens 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, dessa forma, bem próxima aos sujeitos em vários momentos. 

Conforme postura metodológica adotada, o procedimento para a filmagem não 

obedeceu a um roteiro rigidamente estabelecido. As tomadas 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. 

No início de cada filmagem registrava-se os adultos e as crianças presentes naquele 

dia e as atividades que estavam acontecendo de forma a capturar informações da configuração 

social do ambiente. 

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 

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 seqüência interacional. Tal organização social foi percorrida pelas tomadas 

em grupos, cujo registro seguia pistas de proximidade espacial e de orientação da criança, 

explorando os recursos comunicativos usados para compartilhar interesses e emoções, as 

estratégias de iniciar e manter a atividade conjunta e prosseguia até o término da atividade em 

que as crianças estivessem engajadas. 

Em geral, acontecia de alguns grupos se organizar em locais afastados uns dos outros, 

simultaneamente, e a câmara não conseguia registrar todos. Nessas ocasiões, fazia-se uma 
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focalização intercalada, ou seja, ora filmava-se um grupo, ora filmava-se outro, prolongando-

se o foco no grupo com maior número de sujeitos envolvidos. Em vários momentos dos 

registros, a imagem era aproximada através do “zoom” a fim de se obter mais detalhes sobre a 

atividade que faziam. 

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. 

Ao término de cada filmagem, a pesquisadora anotava num caderno-diário aspectos 

observados nos registros do dia de trechos relevantes para a análise pretendida, detalhes dos 

eventos interativos observados, questões teóricas a serem estudadas ou pistas a serem 

seguidas nas filmagens seguintes. 

O registro em vídeo findou num conjunto de 12 fitas, equivalentes a 21 horas de 

gravação, correspondentes a 42 sessões de filmagem. 

 

3.1.7  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 

anunciada: o cunho qualitativo e desdobrou-se em procedimentos orientados pelo objetivo do 

estudo, qual seja, examinar os processos interacionais de criança-educadora e criança-criança, 

considerando o modo como os pares constroem e compartilham significados e suas 

implicações no desenvolvimento da linguagem infantil. 

No percurso de construção da análise, cada sessão filmada foi assistida várias vezes de 

forma a observar individualmente as crianças presentes naquele dia e registrar numa tabela 

(em anexo) o intervalo de tempo em que cada sujeito aparecia sob o foco. Optamos pelo 

registro na tabela quando o tempo de permanência da criança no vídeo era superior a trinta 

segundos e interrompido quando o sujeito sob foco saía de cena, sendo retomado o registro 

quando ele reaparecia. 

Esse esquadrinhamento possibilitou que as crianças integrantes do estudo pudessem 

ser localizadas ao longo do registro em vídeo, entendendo-se que todos os sujeitos pareciam 

ricos em possibilidades de análise e possuíam singularidades que tornava o estudo 

interessante. Entretanto, voltamos a assistir imagens dos sujeitos integrantes de experiências 

interativas, já selecionadas para a apresentação do estudo, quando houve necessidade de 
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esclarecer algum detalhe da investigação pretendida. Por exemplo, no Episódio Brincando de 

Gritar (nº 02), nos pareceu intrigante explorar as vocalizações de Mara reguladoras do 

comportamento dos parceiros. Com esse intuito, percorremos os momentos em que a criança 

aparecia nas filmagens gritando, comparamos e escolhemos trechos em que a garota revelava-

se orientada para o parceiro nas ocasiões em que emitia gritos altos e extensivos. 

Com o objetivo de selecionar trechos interativos para transcrição, cada registro 

videogravado foi assistido pelo menos duas vezes, ocasião em que se podia circunscrever as 

ações entre parceiros envolvidos em brincadeiras ou atividades partilhadas. Essa forma de 

estruturar a configuração interacional do grupo foi denominada de episódio (Carvalho, et al. 

1996; Pedrosa, 1989). 

Tal forma de explorar os dados possibilitou uma primeira seleção de trechos a serem 

examinados, dos quais doze episódios (seis de cada creche investigada) foram alçados do 

conjunto e transcritos. 

Com o propósito de levantar questões sobre o contexto em que as interações se davam, 

transformamos os dados obtidos em mapeamentos com descrições abreviadas dos eventos 

como um todo de forma a facilitar o trânsito entre os vários elementos das situações 

escolhidas e, dessa forma, organizar as informações para a apresentação dos resultados do 

estudo. 

Tal empreendimento decorreu de um mergulho nos dados contidos nos trechos das 

fitas selecionadas que foram vistas uma a uma, ora em velocidade normal, ora acelerada, 

noutras vezes com a imagem ‘congelada’ momentaneamente ou voltando nas cenas que 

pareciam conter detalhes reveladores de informações pertinentes ao campo investigado. 

Decidiu-se percorrer as singularidades de cada episódio selecionado, dividindo-o em 

momentos que agruparam detalhes pertinentes a organização interacional construída pelo 

grupo ou díades. O episódio Empilhando e derrubando coisas (nº 12) serve para ilustrar esse 

ponto: os momentos transcritos e apresentados nos resultados e discussões do estudo foram 

delimitados pelo entrosamento crescente de crianças na brincadeira que foi ganhando a adesão 

de parceiros que propagaram socialmente o enredo da atividade por meio de várias ações 

imitativas. 

Uma vez efetuadas essas divisões, o próximo passo foi complementar as informações 

dos episódios eleitos em seus diferentes momentos, apresentando detalhes esclarecedores do 

comportamento interativo dos parceiros, exploração do ambiente e configuração da atividade 
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conjunta. Nessa ocasião uma pergunta guiou a análise dos episódios interativos propriamente 

ditos: como as crianças constroem e compartilham significados nos entremeios de suas 

interações com educadoras e coetâneos? 

Buscamos, então, verificar alguns aspectos qualitativos dos processos selecionados e 

transcritos com o olhar centrado nas interações das crianças com o coetâneo, explorando 

expressões faciais/ corporais, vocalizações, movimentos que envolveram o outro, ações 

imitativas e emoções que foram realçados na relação com o outro enquanto recursos 

comunicativos nos processos de regulação de comportamentos e construção de significados 

partilhados. 

Cabe ainda pontuar que não recorremos à contagem do número de episódios 

interativos por ser considerada esta uma tarefa sem afinidade com o objetivo do trabalho. Vale 

lembrar que para cumprir com as propostas estabelecidas do presente estudo, analisamos as 

fitas tentando apreender detalhes das cenas que poderiam nos auxiliar rumo à compreensão 

das relações que se estabelecem entre sujeitos. 

Para a apresentação dos resultados do estudo, julgamos pertinente resumir os 

momentos dos doze 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 seqüência de episódios transcritos e analisados não foi aleatória. Ao contrário, a 

forma de apresentação dos achados do estudo seguiu uma ordem: a seqüência de engajamento 

dos parceiros nas experiências interacionais em níveis de complexidade crescente e 

qualitativamente diferentes evidenciados nas ações conjuntas. 

Por fim, os resultados do estudo foram agrupados em tópicos que tematizam 

resumidamente as principais características dos processos interacionais das crianças com seus 

coetâneos e crianças com as educadoras capturadas pela investigação. Dessa forma, 

apresentamos os aspectos qualitativos desses processos e suas implicações no 

desenvolvimento da linguagem infantil alçados dos episódios discutidos como recortes das 

evidências que percorreram o estudo. 

A seguir apresentaremos e discutiremos os achados capturados por este trabalho, 

dando visibilidade aos processos de inter-regulação que evidenciam os modos e recursos 

comunicativos das crianças em suas relações com parceiros no ambiente pedagógico da 

creche. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

4.1. CONSTRUINDO E COMPARTILHANDO SIGNIFICADOS NO BERÇÁRIO: 

EVIDÊNCIAS REVELADAS PELA CRIANÇA 

 
 

A interlocução ativa da criança é o elemento de maior evidência nesse estudo. Seu 

jeito dinâmico de se comunicar e de compartilhar significados se revela por meio de 

diferentes recursos que comunicam suas intenções e sentimentos, traduzem sua vida mental e 

se expressam nas suas (re)ações que contagiam socialmente o outro. 

 
 

Episódio 1: ECOANDO SINAIS 

Sessão: 7ª 

Data: 07/11/05 

Duração: 02min 52s 

Integrantes: Lalo (6m e 23d), Ned (12m e 6d), Lip (18m e 23d) e a educadora 

 
Lalo agita suas pernas e emite repetidos gritinhos quando a educadora olha para ele, 

sorri, bate palmas e lhe diz: “que anarquia é essa, Lalo? (pausa) heim?” Ele imediatamente 

rola no colchonete, gira o corpo na direção da educadora, eleva a cabeça e direciona o olhar 

para ela. A educadora olha para o garoto, sorri, inclina a cabeça para baixo e lhe diz: “sim... 

(pausa)... Que anarquia gostosa!” 

 
Foto1. Interação Lalo-educadora 

Lalo

Educadora
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Imediatamente após a fala da educadora, Ned e Lip olham para Lalo e, quase que ao 

mesmo tempo, deslocam-se na direção do garoto. Ned levanta-se do colo da educadora, vai ao 

encontro de Lalo emitindo gritinhos e olhando para ele. Lip levanta-se do colchonete, vai 

engatinhando na direção de Lalo, senta-se de frente para ele e inclina o corpo na direção do 

parceiro, olhando-o. 

Ao se aproximar de Lalo, Ned dobra os joelhos e joga-se pra frente, caindo no 

colchonete bem diante do rosto do parceiro. Ele baixa a cabeça e aproxima o seu rosto na 

direção da face de Lalo, como se quisesse emparelhar o seu olhar com o do coetâneo. Lalo 

mexe as pernas, bate com uma das mãos no colchonete e parece orientar a sua cabeça na 

direção de Ned. (Não é possível perceber para onde Lalo olha, nem afirmar se nesse momento 

ele está vocalizando porque a criança está de costas para a câmara). 

 
 
 

 
Foto 2. Interação Lalo-Ned-Lip 

A educadora sorri e, olhando para as crianças, fala: “Eita, é o bebê, não é Ned? É o 

bebê, Ned!” Ela olha para Lip (que está com a cabeça baixa, orientada para Lalo) e sorrindo 

fala: “tá vendo Lip o bebê?” Lip eleva a cabeça e olha para ela por alguns segundos. Depois, 

rapidamente, gira e baixa a cabeça e volta a orientar sua atenção para Lalo e Ned, parecendo 

olhá-los atentamente. 

Ned permanece de frente para Lalo, com a cabeça baixa, olhando-o e emitindo 

gritinhos. Lip olha na direção dos dois e emite um gritinho que provoca a atenção de Ned. 

Este gira a sua cabeça e olha para Lip, emitindo também um gritinho. Lip se inclina, aproxima 

Lalo

Lip 

Ned
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o seu rosto da face de Ned e grita também. Depois Ned inclina a cabeça na direção de Lip e 

emite outro gritinho, olhando para ele. Ambos se olham por alguns instantes e se afastam. 

 

 
Foto 3. Interação Lalo-Ned-Lip(2) 

 

Lalo, o bebê mais novo do grupo, no início do episódio revela um jeito ativo e 

explorador de seus recursos por meio de vocalizações e movimentos com o corpo. Esses 

comportamentos da criança nos dão pistas de que o garoto está experimentando sensações de 

produzir sons, de ouvir, de levantar e de baixar suas pernas, exercitando-se por meio da 

repetição, aparentemente incessante, de suas habilidades motoras, fonoarticulatórias e 

perceptuais, conforme explica Wallon (1971b). E ainda, a agitação do corpo e os gritinhos 

efusivos do garoto comunicam ao ambiente seus estados internos de prazer e de excitação 

inerentes ao próprio jogo de experimentação que ele inicia repetidas vezes. 

Interessante notar que as inquietações deste bebê não permaneceram solitárias. Ao 

contrário, o compartilhamento do foco da atenção entre os parceiros sustenta a construção e o 

curso de ações que dão andamento às relações entre eles. No desenrolar do episódio, vários 

são os elementos que constituem a situação. A educadora se regula e atribui sentido às 

expressões do bebê comunicadas ao ambiente: olha para ele, inclina o corpo, sorri, bate 

palmas e o convida a partilhar significados quando lhe interroga: “que anarquia é essa, Lalo?” 

Lalo mostra-se ativamente envolvido com as intenções comunicativas da educadora 

que parece ter capturado e, por meio de seus recursos motores, expressa suas motivações 

internas para o encontro social: dirige-se ao adulto quando este lhe interroga, interrompe os 

movimentos alternados das pernas, rola no colchonete, vira-se na direção da educadora, eleva 

a cabeça e orienta sua atenção para o adulto que lhe fala. 
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No desenrolar da seqüência interativa, observa-se que o intercâmbio de significados 

entre ambos continua. O turno se reinicia com a participação da educadora que olha para a 

criança, faz silêncio como que atribuindo intenções comunicativas aos movimentos que Lalo 

realizou com o corpo. Em seguida, ela compartilha os significados que atribui aos 

movimentos e expressões do garoto quando lhe fala: “que anarquia gostosa!” A orientação da 

atenção do bebê para o adulto nessa ocasião, revelada pela postura do corpo, nos dá indícios 

de seu envolvimento na partilha de intenções sociais e comunicativas que ele ativamente 

parece escolher participar. 

Os gritinhos de Lalo também provocaram a atenção de Lip e Ned que se engajam no 

contexto interativo repetindo, dinamicamente, a mesma atitude interlocutora do adulto, 

buscando compartilhamentos com Lalo. Tal como Lalo, os garotos também utilizam seus 

recursos sensório-motores para indicar suas disposições internas e comunicar suas intenções 

sociais: Lip levanta-se do colchonete, desloca-se até o parceiro, senta perto de Lalo e olha 

para ele. Ned levanta-se do colo da educadora, locomove-se na direção de Lalo, dobra os 

joelhos e joga-se pra frente, caindo no colchonete bem adiante do rosto do bebê, baixa a 

cabeça e aproxima o seu rosto na direção da face de Lalo, como se buscasse emparelhar o seu 

olhar com o do coetâneo. 

Apesar de não ser possível registrar detalhes das (re)ações de Lalo nessas investidas 

sociais dos parceiros (ele estava de costas para câmara nessa ocasião), é possível pensar a sua 

participação no contexto interativo pela postura de seu corpo orientada para o par na ocasião 

do encontro social. 

Ao levar em consideração esses comportamentos entre as crianças no desenrolar do 

episódio torna-se possível pensar que cada uma demonstra compreender que seus atos não 

estão isolados do parceiro. Ao contrário, a atenção convergente aos movimentos sociais e 

sinais expressivos do outro provoca um domínio partilhado de intenções que se traduzem por 

meio de gestos, de olhares, de sorrisos, de gritinhos, da agitação do corpo e de movimentos 

socialmente contagiantes. 

A partir desses indicadores é possível pensar que cada criança apreende a intenção 

comunicativa que o parceiro expressa corporalmente, desdobrando os sinais que interpreta em 

ações com seu próprio corpo e que traduzem as suas próprias intenções de se comunicar com 

o par. 
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Interessante notar que a apreensão e a partilha de intenções sociais e comunicativas 

entre Lalo, Lip e Ned acontecem de acordo com os meios (recursos funcionais, conforme 

explica Wallon) que cada criança age em relação à outra, utilizando os seus recursos de 

locomoção e maior coordenação motora (no caso de Lip e Ned) ou da orientação do corpo 

dirigida ao parceiro e movimentos poucos coordenados quando a locomoção ainda não é 

possível (no caso de Lalo). 

Como se observa ao longo do episódio, os gritinhos efusivos de Lalo foram se 

transformando em informações que traduziram cumplicidade de entendimento com o outro, 

ganhando sentidos socialmente construídos, viabilizando o intercâmbio de significados e as 

intenções partilhadas de parceiros que acolheram e interpretaram as reações do garoto. 

Do episódio (n° 2) Brincando de gritar pode se extrair outro exemplo de sinais 

expressivos que assumem significação através do parceiro. 

 

 

Episódio 2: BRINCANDO DE GRITAR 

Sessão: 13ª 

Data: 30/11/05 

Duração: 01min 14s 

Integrantes: Mara (15m e 3d), Luiz (15m e 16d) e Vivi (17m e 8d) 

 

Luiz se balança ao som da música que toca na sala. Vivi e Mara estão sentadas 

olhando para ele. O garoto senta próximo das duas garotas. Vivi o olha, sai engatinhando, 

senta mais perto dele e empurra o seu dedo em um ferimento no rosto de Luiz. O garoto olha 

para Vivi, empurra a mão dela e pronuncia algo. Mara que estava olhando a cena, grita bem 

alto.  

 
Foto 4. Interação Vivi-Luiz-Mara 

Luiz

Mara

Vivi
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Luiz olha para Mara e empurra o seu dedo no rosto da parceira. Mara afasta a mão de 

Luiz. Ele olha para ela e começa a balançar a cabeça pra lá e pra cá. Mara olha para ele e o 

imita: começa a balançar a sua cabeça pra lá e pra cá. 

Vivi olha para Luiz, inclina-se para frente e empurra outra vez o seu dedo no 

ferimento do rosto dele. Luiz vira a cabeça para o outro lado e inclina-se para baixo, dando a 

impressão de estar incomodado. Vivi puxa-o pela camiseta, ocasião em que Mara, olhando 

para a cena, abre bem a boca dando a impressão de estar irritada e grita ainda mais alto que da 

primeira vez até se engasgar e tossir. Vivi o solta e olha para Mara.  

 
 

 
Foto 5. Interação Vivi-Luiz-Mara (2) 

 

Luiz aproxima-se de Mara e dá uns tapinhas no rosto dela. Mara olha para Luiz e 

balança a cabeça pra lá e pra cá. Uma educadora se aproxima, Luiz e Vivi se orientam para 

ela. Mara fica olhando para Luiz até o garoto se levantar e se afastar dali. Depois ela olha na 

direção em que Luiz se deslocou e sai engatinhando (não se sabe para onde ela foi porque a 

garota sai do foco da câmara). 

No início do episódio, Luiz afasta a mão de Vivi aparentemente incomodado pela 

parceira quando ela empurra o dedo no seu ferimento. Diante da cena que observa, Mara 

reage com um grito alto que chama a atenção de Luiz que se regula, repetindo em seu rosto o 

mesmo gesto que sofreu de Vivi: empurra o seu dedo no rosto de Mara. Ela reage, 

empurrando a mão do garoto e entre eles a interlocução se sustenta por meio de um jogo 

imitativo que Luiz inicia balançando a cabeça pra lá e pra cá, seguido de Mara que se ajusta 

repetindo o mesmo movimento com a cabeça, olhando para ele. Como se observa, o grito 

provocou a atenção conjunta das crianças e a construção do compartilhamento. 
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No momento em que Vivi empurra outra vez o dedo no ferimento de Luiz, ele mostra-

se incomodado e comunica seu desconforto girando a cabeça para o outro lado e inclinando-

se. Nessa ocasião, Mara reage e assume a interlocução por meio do grito alto cujo esforço 

parece ter lhe provocado o engasgo. Vivi reage ao ouvi-lo, soltando o garoto, talvez por ter se 

assustado com o grito intempestivo de Mara ou por ter se regulado pela expressão 

aparentemente ameaçadora que capturou da vocalização alta e extensiva da parceira. Como se 

faz notar pela reação de Vivi, o grito funcionou como um sinal regulador de seu 

comportamento: comunicou algo para a garota, ou seja, tornou-se um sinal portador de 

informações que viabilizou a interrupção do contato entre ela e Luiz. 

Mais adiante, quando será analisado o episódio Negócio entre garrafas (n° 9), Mara 

grita e regula o comportamento de outra criança. Num dos momentos de disputa entre Mara e 

Noana, pela posse de uma garrafinha de boliche, Noana afasta a garrafa para mais distante da 

parceira, provocando reação em Mara que grita. Noana reage ao ouvi-la gritar, soltando a 

garrafinha, talvez pelo susto ou, quem sabe, pela expressão de possível ameaça que capturou 

do estado afetivo da parceira. 

Antecipando-se esse trecho da descrição do episódio nº 9 e comparando-se com o 

episódio descrito acima é possível dizer que Mara parece analisar as reações do parceiro 

quando grita: olha para Noana e pega bem depressa a garrafa de boliche, alvo de disputa, 

quando a parceira solta o objeto ao ouvir o seu grito intempestivo; grita e repete esta 

vocalização quando olha Vivi mexendo com Luiz. Como se observa, as reações de Vivi e 

Noana indicam claramente o papel regulador dos gritos de Mara e a configuração de acordos 

entre as crianças deflagrados por aqueles sinais. 

O episódio Balanços (n° 3) é rico em exemplos de ações e (re)ações de crianças que 

vão se transformando em sinais comunicativos para a educadora, informando-lhe o interesse 

das crianças pela atividade que ela desenvolve com o outro parceiro. 
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Episódio 3: BALANÇOS 

Sessão: 16ª 

Data: 12/12/05 

Duração: 04min 40s 

Integrantes: Igor (14m e 3d), Malu (15m e 2d), Mara (15m e 15d), Karli (16m e 10d), 

Luiz (16m e 2d), Noana (18m e 12d), Lara (20m e 29d) e a educadora 

 
 

A educadora convida o grupo para uma brincadeira de balançar o corpo pra frente e 

pra trás: “Quem vai querer brincar de serra-serra?” Malu fica de pé, se aproxima da 

educadora, sorri e olha para ela. A educadora segura as mãos da garota e começa a balançá-la 

pra frente e pra trás, cantando e sorrindo. Mara olha para as duas e imita o movimento da 

brincadeira: balança-se pra frente e pra trás também; Noana olha Malu e para a educadora, a 

seguir junta e balança suas mãos dando a impressão de querer fazer um movimento igual ao 

da dupla que brinca. 

 
 

 
Foto 6. Interação Educadora-crianças (1) 

 

Ao final da brincadeira Malu deita-se no colo da educadora que convida outras 

crianças: “Quem quer? (pausa) Quem quer brincar de serra-serra?” Ned, Vivi e Mara olham 

para a educadora. Ela olha para Mara, abre e fecha as mãos a convidando para brincar. Mara 

olha para ela, estende as duas mãos. A educadora segura em suas mãos e puxa a garota que se 

levanta e começa a balançar o corpo pra frente e pra trás. A educadora olha para Mara, sorri e 

Educadora

Malu
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acelera um pouco o movimento que Mara já iniciara. No final da brincadeira, ela aproxima o 

seu rosto da face da garota, dá beijinhos nela, sorri e fala: “ó que cheiro gostoso de bebê!” 

(pausa) Que cheiro mais gostoso!” Ela olha para Mara e lhe diz: “agora tia vai fazer com 

Karli”. Mara não larga a mão da educadora, joga-se pra trás. A educadora olha para ela, sorri 

e fala: “de novo” e reinicia a brincadeira, olhando para ela e sorrindo. Ao final da brincadeira, 

a educadora fala: “senta!” e conduz Mara até o chão. Mara não larga a mão da educadora e 

permanece com as pernas estiradas tal como no enredo da brincadeira. A educadora olha para 

ela, sorri, puxa a garota até ela se levantar outra vez e recomeça a brincadeira. 

 
 

 
Foto 7. Interação Educadora-crianças (2) 

 

Karli que estava olhando a brincadeira se aproxima e chora. A educadora olha para ela 

e continua balançando Mara. Karli olha para outra educadora e aponta para a brincadeira que 

está acontecendo. Depois choraminga, aproxima-se e estende a sua mão, pega na mão de 

Mara que está se balançando e olha para a parceira. A educadora olha para Mara e fala: 

“agora tia vai fazer com Karli” enquanto conclui a brincadeira com Mara. Karli acompanha 

com a cabeça o movimento de Mara se balançar pra frente e pra trás, depois alterna o olhar 

para a educadora e para Mara enquanto balança devagarzinho seu corpo pra frente e pra trás 

como se imitasse a brincadeira. A seguir olha para Mara, depois para a educadora e 

choraminga quando a educadora recomeça a balançar Mara. Luiz que está em pé ali perto, a 

empurra com o bumbum, olha para Mara e para a educadora. Karli olha para ele, choraminga, 

olha para a educadora, aponta para ele, olha para outra educadora que está passando perto 

dela, aponta para o garoto e fala algo incompreensível. A educadora interrompe a brincadeira 

com Mara e segura nas mãos de Karli e fala: “agora é Karli!” 

Luiz se aproxima da dupla que brinca, tenta pegar nas mãos da educadora que começa 

a balançar Karli pra frente e pra trás. A educadora interrompe a brincadeira e fala: “já, já, viu, 

Luiz?” Luiz olha para a educadora e permanece em pé bem perto dela. A educadora termina a 

KarliMara
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canção, fala: “agora é Luiz!”, segura nas mãos dele e o balança pra frente e pra trás até chegar 

ao fim da brincadeira. 

 
 

 
Foto 8. Interação Educadora-crianças (3) 

 

Igor olha para os dois, se aproxima engatinhando, fica em pé segurando nas costas da 

educadora e permanece olhando a brincadeira. A educadora termina a música, solta as mãos 

de Luiz, olha para Igor, fala: “agora é Igor!”, traz o garoto para sua frente, segura em suas 

mãos e começa a brincadeira de balançá-lo pra frente e pra trás. Os dois se olham, ele baixa a 

cabeça, ela o olha, sorri e fala: “olha Igor com vergonha!” Ele levanta a cabeça, ela sorri, 

inclina-se e aproxima o seu rosto da face do garoto. 

 
 

 
Foto 9. Interação Educadora-crianças (4) 

 

Lara se aproxima, olha para a educadora e se senta de frente para ela. A educadora 

conclui a brincadeira, solta as mãos de Igor, olha para Lara, estende as mãos para ela e diz: 

“agora é Lara!” Lara olha para a educadora, levanta-se, segura nas mãos dela que inicia a 

brincadeira de balançá-la pra frente e pra trás. 

 

Igor 

Luiz

Igor 
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Foto 10. Interação Educadora-crianças (5) 

 

Há uma cena agonística entre Luiz e Igor. A educadora interrompe a brincadeira para 

auxiliar a resolução do conflito. A imagem cessa. 

Nesse episódio, observamos vários detalhes que fazem parte da negociação dos 

acontecimentos que integram o jogo de balanços com o corpo, proposto pela educadora: a vez 

de participar da brincadeira. 

Mara e Noana reapresentam em seus gestos as informações capturadas do jogo que a 

educadora iniciara com Malu (segurar nas mãos da criança e balançar o seu corpo pra frente e 

pra trás repetidas vezes): Mara se balança pra frente e pra trás tal como na brincadeira, 

olhando para as parceiras que brincam, enquanto Noana observa a brincadeira, depois junta e 

balança suas mãos dando a impressão de querer fazer com os braços um movimento 

semelhante ao da dupla que brinca, olhando para elas. Dessa forma, as garotas comunicam a 

sua participação no enredo da brincadeira que observam. 

A brincadeira de balançar o corpo de mãos dadas com a educadora vai ganhando a 

adesão de parceiros que se regulam, conforme evidencia o desenrolar do episódio. Mara 

estende seus braços na direção da educadora em resposta a pergunta deste adulto “quem quer 

brincar de serra-serra?”, ocasião em que a educadora olha para ela e interpreta os seus gestos 

como sendo adesão ao convite que foi feito, puxando e levantando a garota para brincar. Ela 

comunica que gostou de brincar através de seus gestos e movimentos nas duas vezes em a 

brincadeira foi interrompida: não solta as mãos da educadora e joga-se pra trás com suas 

pernas estiradas, olhando para o adulto quando a educadora pára de balançá-la. Isso sinalizou 

para a educadora um desejo da garota permanecer brincando que ela consolida em suas ações: 

fala “de novo!” e reinicia a brincadeira com Mara. Mara repete a mesma estratégia de outrora 

quando os balanços do corpo são interrompidos pelo término da brincadeira: não solta as 

mãos da educadora, estica-se para trás com suas pernas estiradas e, assim, comunica seu 

Lara
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interesse em permanecer brincando. A educadora recomeça a brincadeira, evidenciando 

atribuição de significados aos sinais expressivos que a garota comunicou. 

Karli parece demonstrar interesse em participar da brincadeira por meios diferentes 

daqueles usados por Mara: aproxima-se, olha para a educadora, aponta para a brincadeira que 

está acontecendo, pega na mão de Mara que está se balançando de mãos dadas com a 

educadora, acompanha com a cabeça o movimento de Mara se balançar pra frente e trás, 

depois alterna o olhar para a educadora e para Mara enquanto balança devagarzinho seu corpo 

pra frente e para trás como se imitasse os movimentos cadenciados da brincadeira, 

choraminga quando a educadora recomeça a balançar Mara. 

A educadora não permanece alheia a essa configuração de ações, possivelmente por 

interpretá-las como sendo pedidos para participar da brincadeira. E, diante disso, interrompe a 

brincadeira com Mara, fala para ela “agora é Karli!” e começa a balançar Karli pra frente e 

pra trás, evidenciando a partilha de intenções com a criança. 

Luiz também parece interessado em participar da brincadeira, tanto é que se aproxima 

e tenta segurar nas mãos da educadora que está balançando Karli. A proximidade de Luiz e o 

gesto de segurar nas mãos da educadora provocam um contato verbal (“já, já, viu, Luiz!”) 

sinalizador do vínculo e da informação portadora das intenções de ingresso na brincadeira que 

a educadora efetiva em suas ações: conclui a brincadeira com Karli, fala “agora é Luiz!”, 

comunicando ao garoto as intenções apreendidas dos seus movimentos. 

Igor não se locomove com a mesma desenvoltura que os seus parceiros, mas sinaliza 

interesse na atividade de balanços entre Luiz e a educadora quando engatinha na direção da 

dupla que brinca, segura nas costas da educadora para se erguer e se aproximar dos parceiros. 

Esses movimentos do garoto deflagram sua entrada na brincadeira, pelas intenções da 

educadora assumidas verbalmente (“agora é Igor!”) e gestos que executa (traz o garoto pra 

frente de seu corpo, segura em suas mãos e começa a balançá-lo pra frente e pra trás). 

Lara se aproxima, olha para Igor e para a educadora, senta-se diante da dupla que 

brinca mostrando-se orientada para os parceiros. A educadora reage introduzindo Lara no 

jogo assim que conclui a brincadeira de balançar Igor, comunicando-lhe suas intenções de tê-

la brincando junto. 

Como se faz notar nas ações e reações das crianças, os sinais comunicativos foram 

emergindo a partir da atenção dirigida ao outro e sustentados por recursos corporais. 
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Ao interpretar esses meios dos quais as crianças lançam mão para se comunicar, a 

educadora mostra-se atenta aos seus sinais, atribuindo-lhes e partilhando significados, num 

processo socialmente acolhedor que circunscreveu os rumos que as ações das crianças 

tomaram. 

 
 

Episódio 4: ENTRE AFAGOS E MORDIDAS  

Sessão: 9ª 

Data: 18/11/05 

Duração: 01min 51s 

Integrantes: Naum (9m e 14d), Rita (11m e 9d), Karli (15m e 17d) e duas educadoras 

 
 

Karli senta-se no colchonete, olha e aponta para Naum que está sendo ninado pela 

educadora, emite um gritinho, inclina-se na direção do garoto, olha para educadora e dá umas 

pancadinhas bem leves na cabeça dele, como que afagando o seu parceiro. 

 

 
Foto 11. Interação Karli-Naum 

 

 Naum é posto no berço pela educadora. Karli olha para Rita que está deitada no 

colchonete, aproxima-se do rosto da garota, olha para a pesquisadora, inclina-se e alisa 

desajeitadamente os cabelos da parceira. Chega mais perto dela, olha para a educadora e 

senta-se mais perto da parceira. 

Naum

Karli
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Karli olha para Rita, segura o seu braço, balança-o e balança-se como se estivessem 

dançando de par. Em seguida, olha para a educadora, emite um gritinho e baixa-se para 

morder o braço de Rita. A educadora fala: “Karli, Karli! (pausa) É Rita ... É Rita ...” As duas 

crianças se olham. Karli se deita e aproxima o rosto para bem próximo do de Rita, olha para 

ela, desliza o seu dedo na face da garota, segura a mão da parceira, alisa sua axila. Em 

seguida, olha para a educadora que fala: “olha o disco do 1, 2, feijão com arroz!”. 

 
 

 
Foto 12. Interação Karli-Rita (1) 

 

Karli senta-se de frente para Rita, olha para ela e desliza o dedo no rosto da parceira. A 

música se inicia. Ela emite um gritinho, olha na direção da fonte sonora, balança o corpo pra 

frente e pra trás repetidas vezes até a sua cabeça bater na de Rita. Ela pára, olha e inclina-se 

na direção de Rita. Depois dá umas palmadinhas na própria cabeça, olhando para Rita, dá uns 

tapinhas no rosto da garota e volta a balançar rapidamente o corpo, segurando na mão da 

parceira como se estivesse dançando outra vez de par. 

 

 
Foto 13. Interação Karli-Rita (2) 

Rita olha Karli jogar o corpo pra trás e cair de costas no colchonete, agitando as suas 

pernas. O ritmo da música acelera-se e a garota mexe mais depressa as pernas. Em seguida ela 

senta-se, segura a mão de Rita, se balança, se inclina e morde o rosto e a mão da parceira. 

Rita

Karli
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Foto 14. Interação Karli-Rita (3) 

 

 Ela olha para a pesquisadora e para Rita que baixou a cabeça (não dá pra ver se a 

garota chora porque ela está de costas para a câmara). Karli olha para Rita, apóia as mãos na 

cabeça da garota como se quisesse levantá-la, ocasião em que a educadora fala num tom de 

reclamação: “Karli, Karli!” Ela olha para a outra educadora que está dançando com outras 

crianças, olha para Rita e gira o corpo pra lá e pra cá com as duas mãos estendidas. Depois dá 

uns tapinhas em Rita quando é interrompida pela educadora que a coloca junto do grupo que 

brinca e põe Rita no colo. 

Como se observa, há uma significação emergente sustentada na sensibilidade corpórea 

da criança demonstrada em seus movimentos expressivos que se alternam com os de 

exploração: Karli olha e aponta para Naum, realizando movimentos aparentemente afetuosos 

(se inclina para mais perto e dá palmadinhas bem leves na cabeça do garoto como que o 

afagando), alisa desajeitadamente os cabelos de Rita, segura o braço da parceira, morde-a, 

aproxima seu rosto da face da garota, segura sua mão, alisa sua axila, dá tapinhas no rosto da 

parceira e em seguida volta a se balançar segurando a mão da garota como se estivesse 

dançando de par. 

Nota-se que Karli ajusta-se aos parceiros e aos estímulos do ambiente: balança o braço 

de Rita e em seguida balança-se; aproxima o seu rosto da face da parceira como se quisesse 

emparelhar o olhar com a garota; dá palmadinhas na própria cabeça quando se chocou com a 

de Rita após a agitação efusiva de seu corpo, interrompe os contatos com Rita, olha na direção 

do adulto quando este anuncia a música que vai tocar, joga o corpo pra trás, cai no colchonete 

e parece sincronizar o ritmo dos movimentos do corpo com a música que ouve, agitando 

depressa suas pernas só quando o ritmo da música acelera. 



 

 

66

Nos dois próximos episódios, as crianças demonstram outros ajustes com o ambiente: 

em suas posturas e atitudes, as garotas representam as características socioculturais que 

apreendem e compartilham no brincar de imitar os seus companheiros. 

 
 

Episódio 5: BRINCANDO DE NINAR 

Sessão: 2ª 

Data: 20 /10 /05 

Duração: 01min 57s 

Integrantes: Lilica (15m e 23d), Lia (15m e 11d), Geno (15m e 7d) e a educadora 

 
 

Lilica senta-se ao lado de Geno que está deitado de bruços no colchonete e balança o 

bumbum do garoto, dizendo “aaaaaaaa”. A educadora interrompe a brincadeira com as outras 

crianças, olha para Lilica e lhe diz: “tá botando ele pra dormir é Lilica? (pausa) “Pra dormir... 

é? “Balance ele” e diz: “aaaaaaaa” de forma suave e prolongada. Lilica olha para a educadora, 

depois baixa a cabeça e olha para o rosto de Geno sem deixar de balançar ligeiro o bumbum 

do parceiro pra lá e pra cá. A educadora canta, suavemente, “aaaaaaaa... dorme nenê que a 

Cuca vem pegar!” Lilica diminui o movimento e olha para a educadora. Esta lhe diz: “vai, 

bota ele para dormir!” Lilica olha para Geno, põe a sua outra mão em cima da fralda do 

garoto, continua balançando o seu bumbum, olhando para ele que se vira para o outro lado. 

 
 

 
Foto 15. Interação Educadora-Lilica-Geno 

Lia olha para as duas crianças, aproxima-se e curva-se para balançar também o 

bumbum do garoto. Ela põe a sua mão ao lado da de Lilica e acompanha o movimento de 

Educadora Geno Lilica



 

 

67

balançar o bumbum do garoto para lá e para cá. Lilica empurra a mão de Lia, apóia as suas 

duas mãos sobre o bumbum de Geno e o balança mais ligeiro. 

 

 
Foto 16. Interação Lia-Lilica-Geno 

 

A educadora começa a cantar uma música conhecida das crianças. Lilica pára de 

balançar Geno por alguns instantes, eleva os braços para acompanhar o movimento que o 

grupo faz imitando a educadora. Lia olha a parceira e reinicia o balançado do bumbum de 

Geno. Ao ver tal fato, Lilica rapidamente empurra a mão de Lia da fralda do garoto, olha para 

ela e reinicia o movimento. A imagem é interrompida. 

 
 

Episódio 6: FINGINDO SER EDUCADORA  

Sessão: 14ª 

Data: 06 /12 /05 

Duração: 07min 06s 

Integrantes: Lalo (7m e 23d), Malu (14m e 26d), Celi (20m e 26d) e as educadoras 

 
 

As educadoras limpam o nariz das crianças que estão gripadas. A maioria das crianças 

observa os adultos deslizar delicadamente o papel na área próxima ao nariz do colega, 

removendo toda a secreção. 

 

Lia
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Foto 17. Interação crianças-educadoras 

 

A educadora olha para Lalo, percebe que ele vomitou e dirige-se até o garoto, vai 

tirando sua camiseta e lhe dizendo: “vomitou, foi? (pausa) Vai tomar um banho!” Ela levanta-

se com o bebê no colo e pede que outra educadora limpe o chão que está sujo em dois lugares. 

A imagem cessa por alguns segundos e a seguir registra Celi limpando um dos locais 

indicados pela educadora: a garota olha para o outro lado (há uma educadora nessa área 

limpando o chão) depois esfrega várias vezes o pano no chão, retirando o vômito que está 

diante e si, mas tem o pano retirado de suas mãos por outra educadora. 

 

 
Foto 18. Celi imitando a educadora (1) 

 

Celi

Malu

Celi
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Celi senta-se no chão começa a rodar o corpo. Ao perceber uma educadora que chega 

com o cesto que levou a roupa suja do Berçário para a lavanderia, ela corre, puxa o cesto, 

tenta carregá-lo, mas o adulto eleva o cesto de forma que Celi não o alcança, apesar de suas 

insistentes tentativas. 

 

 
Foto 19. Celi imitando a educadora (2) 

 

Celi se aproxima de uma educadora para beijá-la. Ela sugere que a garota beije Malu, 

dizendo: “ó Malu ali! (pausa) Vai beijar Malu, vai!”. A garota vai ao encontro de Malu, 

abaixa-se, beija o rosto da parceira. Em seguida Malu orienta-se para o chocalho e Celi 

integra-se à brincadeira com os instrumentos musicais que acontece no grupo. 

Celi levanta-se e vai para o outro lado da sala, saindo de foco. Malu olha atentamente 

na direção em que Celi deslocou-se por vários segundos, depois manipula os brinquedos que 

estão no chão. Celi chega com um pedacinho de papel e finge limpar o nariz de Malu. A 

garota olha para Celi e depois retoma a brincadeira com os brinquedos do chão. Celi se afasta 

e ainda não é possível registrar o que ela está fazendo. 

 

Celi
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Foto 20. Interação Celi-Malu 

 

Celi reaparece na cena trazendo um pedaço de papel bem maior que o da vez anterior, 

se aproxima de Malu e esfrega-o desajeitadamente na área próxima ao nariz da garota. Malu 

esboça um sorriso e Celi se afasta. A câmara a segue e registra a garota indo ao encontro de 

todo o rolo de papel-toalha destinado à limpeza do nariz das crianças e que está espalhado no 

chão. 

 
 

 
Foto 21. Celi imitando a educadora (30) 

 

 Celi se abaixa, puxa outro pedaço quando a educadora fala para as estagiárias: “vocês 

não estão vendo isso não, é? (pausa) Quem foi que fez essa arte, heim, Celi? (pausa) Quem 

foi?” A garota olha para a educadora, pronuncia algo, corre e estende a mão, mostrando o 

papel ao adulto que lhe diz: “bote no lixo!” Celi põe o papel no lixo e afasta-se. 

Celi

Malu
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Os dois últimos episódios descritos acontecem em creches diferentes. Entretanto, os 

principais protagonistas de cada episódio, Celi e Lilica, compartilham um enredo num 

contexto imitativo: brincar com o outro das mesmas situações de cuidado realizadas e 

recebidas cotidianamente. 

Nos dois episódios, vários são os elementos que constituem a situação. Ao iniciar 

repetidas vezes o movimento de balançar a fralda de Geno, olhar para o garoto e emitir sons 

parecidos com “aaaa...” Lilica reapresenta e comunica em seus gestos, posturas, sonorizações 

e olhares, o resultado de suas apreensões, capturadas das situações culturais que selecionou e 

se regulou: o momento de botar o outro para dormir, deitado no colchonete, balançando-lhe o 

corpo pra lá e pra cá. 

As atitudes e posturas de Celi também revelam suas percepções capturadas do 

ambiente que examina e se regula. Ela é a criança mais velha do grupo, se locomove com 

desenvoltura e isso parece facilitar a exploração do espaço físico e contexto cultural da 

creche, ajustando-se às ações das educadoras em vários momentos do episódio: olha para a 

educadora, abaixa-se e repete os mesmos gestos utilizados pelo adulto na limpeza do chão da 

sala, esfregando-o com um pano que buscou do ambiente; interrompe a brincadeira de girar o 

corpo, corre e parece querer ajudar outra educadora a carregar o cesto de roupa que foi para a 

lavanderia, mostrando interesse em segurá-lo; escolhe brincar com Malu, repetindo uma ação 

de higiene desenvolvida naquela manhã (limpar o nariz), utilizando na brincadeira o mesmo 

pote com papel que foi usado para esse fim. 

 Interessante notar que as atitudes e posturas de Lilica e Celi foram sendo percebidas e 

interpretadas por outros parceiros, ganhando novos sentidos e interlocução: Lia se regula e vai 

se ajustando na busca de compor ações conjuntas com a garota (balançar Geno). Pela 

imitação, ela comunica interesse nas ações da parceira, demonstradas nas suas tentativas 

insistentes de participar do enredo de ações que Lilica principiou. A educadora também se 

regula pelas ações de Lilica, ajustando-se àquele contexto comunicativo-expressivo, 

atribuindo-lhe sentidos socialmente elaborados (interrompe a atividade com outras crianças, 

olha para a garota e lhe pergunta “tá botando ele pra dormir, é?) e acrescentando-lhe novos 

elementos culturais: entoa a cantiga de ninar quando vê Lilica dizer “aaaaa...” e balançar o 

bumbum de Geno que está deitado com a barriga para baixo. 

Esses elementos nos permitem dizer que a experiência imitativa que Celi e Lilica 

iniciaram se propaga socialmente, ganha a adesão de outros parceiros, novos sentidos, 

promulga significados emergentes e, ao mesmo tempo, promissores de processos internos de 
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desenvolvimento que impulsionam a capacidade de representar situações, personagens, 

intenções e significados através de meios verbais coletivamente consolidados. Ao imitar as 

ações de parceiros, Celi e Lilica nos dão indicadores de que selecionam elementos do 

ambiente e que vão, dinamicamente, ressignificando-os em suas relações com os parceiros. 

 Nas situações de brincadeira descritas nos episódios, o comportamento imitativo 

revela possibilidades da criança demonstrar sua compreensão a respeito das informações que 

captura do meio sociocultural do qual interage e demonstra a idéia de que a imitação se 

constitui em um meio de a criança agir sobre o ambiente e apreendê-lo. 

As ações emergentes das situações interacionais de parceiros que integram os dois 

próximos episódios evidenciam uma dinâmica, definição e articulação de papéis construídos a 

partir das manifestações emocionais que o parceiro comunica. Nas duas situações, as 

seqüências de comportamentos de ajuda e de conforto demonstram um ajustamento 

intersubjetivo emocionalmente regulado que possibilitou uma forma de entendimento entre as 

crianças. 

 
 
 
 

Episódio 7: CONSOLOS 

Sessão: 2ª 

Data: 20/10/05 

Duração: 00min 45s 

Integrantes: Toni (15m e 4d), Drile (17m e 17d) e a educadora 

 
 

Toni chora alto. A educadora interrompe a brincadeira que realiza com o grupo de 

crianças, olha para ele e lhe diz: “venha cá, venha!” Ele olha para o adulto. Drile que estava 

sentada levanta-se, pega uma fralda com chupeta, olha para ele, em seguida olha para a 

educadora e estende o braço, segurando a fralda na direção de Toni. A educadora olha para 

Drile e lhe diz: “dê a chupeta a ele, dê!” Drile vai ao encontro de Toni, introduz a chupeta na 

boca do garoto. A educadora fala: “tome! É a chupeta... pronto!” Ele pára de chorar. 
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Foto 22. Interação Toni-Drile 

 

Toni expressa sua emoção de desconforto através do choro alto que se propaga pelo 

ambiente. Não é possível saber a causa deflagradora do choro de Toni, pois as imagens 

anteriores do garoto são rápidas e sem um foco definido. Apesar disso, quando aparece em 

cena, ele apresenta sinais de desconforto em sua fisionomia contraída e choro intenso que 

orienta a atenção de Drile e da educadora que se mostram sensibilizadas, conforme evidencia 

os rumos de ações que as parceiras desenvolvem ao longo do episódio. Isso é possível, 

segundo Wallon (1971b), porque a emoção provoca reações similares nas pessoas e, assim, 

deflagra contatos sociais. 

A educadora interpreta o choro da criança como sendo um pedido de ajuda e 

interrompe a atividade com o grupo, gira o corpo na direção de Toni, lhe convida para o colo, 

flexionando os dedos e verbalizando: “venha cá, venha”, nos dando indicadores do papel de 

suporte que assume. 

Drile demonstra que não permanece alheia ao desconforto do parceiro quando assume 

junto com a educadora um papel de suporte e de ajuda: interrompe a brincadeira com grupo, 

levanta-se, apanha uma fralda com chupeta que encontrou na sala, olha e aponta para o 

garoto, sinalizando compartilhamento, depois olha para a educadora que se regula e lhe fala: 

“dê a ele, dê!”, apoiando as iniciativas da garota. É provável que esses movimentos de Drile 

tenham sido compreendidos pela educadora como sinais de interesse em ajudar Toni. Dessa 

forma houve uma abreviação (Carvalho et al, 1996) da informação a qual permitiu com que a 

educadora apreendesse a intenção de Drile levar a chupeta até o garoto. Nessa ocasião, Drile 

também se regula, atribuindo significado à fala da educadora e às ações de conforto dirigidas 

a Toni pela educadora realizadas alguns segundos antes: Drile se desloca até o garoto, tal 

como a educadora lhe sugeriu. Ela revela suas intenções de ajuda e conforto ao parceiro 

Toni Drile
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quando lhe introduz a chupeta na boca e a educadora dirige suas manifestações de cuidado e 

conforto por meio do contato verbal com ele, dizendo: “tome! É a chupeta... pronto!” 

Como se observa nas ações de Drile, ela mostra-se empática ao sentimento de Toni, ou 

seja, capaz de adotar a perspectiva do outro e envolver-se com os sentimentos do par, 

conforme comenta Pedrosa (1996). 

Podemos, nesse caso, supor que ao assumir a perspectiva afetiva do parceiro, Drile 

partilha significados com Toni, recorrendo aos seus atos para pronunciar a sua percepção e 

sentidos que atribuiu aos estados e expressões emotivas que ele lhe comunicou. Desta forma, 

Drile mostra-se emocionalmente regulada e, assim, demonstra sua forma de entendimento 

com o parceiro. 

 
 
 

Episódio 8: ENTRE O TAPA E A CHUPETA 

Sessão: 21ª 

Data: 26/12/05 

Duração: 0min 41s 

Integrantes: Drile (19m e 23d), Licaly (16m e 16d), Geno (16m e 13d) e a educadora 

 
 

Drile e Geno dançam de mãos dadas. Drile puxa Geno que se desequilibra, cai e chora. 

Drile se afasta.  

 
 

 
Foto 23. Interação Geno-Drile-educadora 

A educadora se aproxima, põe Geno no colo e lhe diz: “pronto! Passou! Passou!” Ele 

pára de chorar. Licaly chega e empurra Drile. Drile empurra Licaly. Licaly bate no rosto de 

Drile que começa a chorar. 

 

Geno Drile
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Foto 24. Interação Drile-Licaly (1) 

 

 Licaly olha para a parceira, apanha uma chupeta do chão e põe na boca de Drile. Ela 

pára de chorar. 

 

 
Foto 25. Interação Drile-Licaly (2) 

 

Apesar de estar envolvida numa cena agonística com a parceira, Licaly mostra-se 

empática ao desconforto que Drile comunica quando ela chora após ter levado um tapa no 

rosto. Nessa ocasião, o embate se desfaz e Licaly assume um papel de suporte e de ajuda a 

Drile, evidenciando a apreensão de significados que a comunhão com a emoção da parceira 

provocou: olha para a garota, apanha uma chupeta e põe na boca da parceira. Pode-se, assim, 

demonstrar que a tomada de perspectiva afetiva do parceiro possibilitou uma forma de 

entendimento entre as crianças, viabilizada pela atenção conjunta a emoção de Drile. 

O episódio Negócio entre garrafas (n° 9) revela outra forma de entendimento entre as 

crianças. Trata-se de uma aparente disputa entre Mara e Noana pela posse de garrafinhas de 

boliche que deflagra um clima de negociações entre elas duas. No entanto, não podemos dizer 

que o comportamento das parceiras seja regulado unicamente pela posse das garrafinhas de 

boliche. Existem outros exemplares do brinquedo na sala, inclusive bem próximos à díade, 

mas o foco de interesse se concentra naquele que está com a outra parceira, o que finda por 

contextualizar um embate a seguir descrito. 

 

Licaly Drile

Drile 

Licaly 
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Episódio 9: NEGÓCIO ENTRE GARRAFAS 

Sessão: 16ª 

Data: 12/12/05 

Duração: 01min 23s 

Integrantes: Mara (15m e 15d) e Noana (17m e 12d) 

 
 

Mara olha Noana brincar com duas garrafinhas de boliche e engatinha para perto dela. 

Aproxima-se, olha para Noana e inclina-se em sua direção. Noana a olha e vira o corpo para o 

outro lado, segurando as garrafas. Mara engatinha até chegar mais perto, segura e puxa uma 

das garrafas da mão da parceira. 

 
 

 
Foto 26. Interação Mara-Noana (1) 

  

Noana puxa a garrafa das mãos de Mara e afasta o objeto para trás. Mara sai 

engatinhando para pegar o brinquedo. Noana empurra a garrafinha para um pouco mais 

distante da parceira. Mara se inclina, agarra e puxa a garrafa da mão de Noana. Esta puxa e 

retorna a garrafa para as suas mãos. 

 

 
Foto 27. Interação Mara-Noana (2) 

 Mara senta-se diante de Noana, grita bem alto e olha para ela dando a impressão de 

estar zangada. Noana olha para ela e solta a garrafinha. Mara, bem ligeiro, puxa a garrafa para 

o seu colo e olha para ela. 

Mara 

Noana
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Foto 28. Interação Mara-Noana (3) 

 

Noana olha para Mara e começa a bater com a outra garrafa no chão. Mara olha para 

ela, aponta para o outro lado da sala e fica olhando para cima. Noana vira-se na direção 

indicada por Mara, pára de bater no chão e, em seguida, retoma o movimento de bater com a 

garrafinha no chão, olhando para a parceira. Mara olha para Noana e a imita: dá umas 

pancadinhas leves com a sua garrafa no chão, depois se inclina para frente e bate bem forte 

com a garrafa numa área próxima ao local onde Noana está batendo. 

Em seguida pára, olha para Noana, puxa rapidamente a garrafinha de Noana e bate 

com as duas garrafas no chão, olhando para ela. A seguir olha para as garrafinhas que estão 

em cada uma de suas mãos, depois para Noana, se balança ao som da música que a educadora 

canta, olha para Noana e outra vez para as duas garrafas que estão em seu colo. Noana vira-se 

e orienta-se para a educadora. 

Conforme demonstra o comportamento das crianças há uma orientação da atenção 

dirigida para o que a outra está fazendo em função do objetivo mútuo (possuir a garrafa) que 

instiga o engajamento das parceiras. 

O primeiro sinal detonador das interregulações é proposto por Mara: ela seleciona as 

ações de Noana como foco de atenção e, pela imitação, comunica seu interesse quando olha 

para a parceira que está manipulando duas garrafas de boliche, se inclina e sai engatinhando 

na direção da garota. Noana reage se virando para o outro lado com as duas garrafas na mão 

em resposta aos movimentos de Mara. Mara comunica seus esforços para conseguir uma das 

garrafas que a garota segura, puxando da mão da parceira aquele objeto. Noana utiliza 

estratégias para dificultar o alcance do brinquedo, puxando a garrafa para perto de si e em 

seguida afastando o objeto para trás como resposta às investidas de Mara na consecução do 

brinquedo como se quisesse mantê-lo longe da parceira. Mara reage e sai engatinhando para 

pegar o brinquedo. Noana percebe essa investida da parceira afastando a garrafinha, desta vez 

Mara 

Noana 
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para mais distante, de forma que dificulta a consecução de Mara que estende o braço e não 

alcança o objeto. Mara comunica à parceira sua persistência em ter a garrafinha que está com 

Noana se inclinando adiante, agarrando e puxando a garrafa das mãos de Noana. Noana reage 

e puxa a garrafa para as suas mãos outra vez de forma a provocar o grito de Mara. O grito alto 

interrompeu a disputa: Noana solta a garrafa e Mara, ligeiro, apanha a garrafinha e olha para 

ela. 

Como se observa nessa situação de disputa em que as garotas estão engajadas, Mara e 

Noana constroem e compartilham significados através da ação de cada uma em função da 

outra que, envolvida no processo, regula-se pela reação daquela e vice-versa. Desta forma, é 

possível pensar que cada criança demonstra compreender que seus atos não estão isolados da 

parceira envolvida. Ao contrário, a atenção convergente à posse da garrafinha sugere um 

domínio partilhado de intenções que se traduzem em seus movimentos corporais ajustados ao 

intento. 

No episódio Ecoando sinais (n° 1), a seqüência em que Lip e Ned revezavam gritinhos 

pode ser interpretada como uma outra seqüência de ações em que as crianças parecem ajustar 

intenções, construir e compartilhar significados. 

Lip é quem inicia a brincadeira olhando e gritando para Ned; no turno seguinte é a vez 

de Ned gritar, olhado para Lip, iniciando a construção de uma seqüência; Lip assume a 

interlocução, reapresentando o gritinho ao parceiro, olhando para Ned; em seguida Lip se cala 

e é Ned quem assume o turno gritando com o olhar dirigido a Lip. A seqüência de gritinhos 

acompanhada do olhar para o outro funciona como um diálogo: o gritar e o olhar de Lip para 

Ned é compreendido por este como um convite à brincadeira: Ned assume o turno e imita a 

ação de Lip e assim, sucessivamente. Pode-se dizer que essa é uma seqüência comunicativa: 

as crianças constroem um jogo compartilhado, na medida em que se engajam em ações 

coordenadas em torno de um tópico: gritinhos. Elas comunicam que apreenderam as 

características do jogo que brincavam e conseguem acordos por meio de ajustes rítmicos. 

Os próximos episódios apresentam outros exemplos de acordos entre as crianças que 

viabilizam a construção e a manutenção de brincadeiras conjuntas. 
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Episódio 10: PASSA E REPASSA 

Sessão: 12ª 

Data: 29/11/05 

Duração: 0min 36s 

Integrantes: Joca (15m e 8d) e Licaly (15m e 19d) 

 
Licaly e Joca estão deitados no colchonete: Joca está de bruços e com o rosto 

orientado para Licaly que está deitada ao seu lado, com as costas apoiadas no colchão, 

olhando para ele e sorrindo. Licaly estende o braço e leva o brinquedo até a mão de Joca. Este 

toca o brinquedo e fecha a mão. Ela emite um gritinho e traz o brinquedo pra perto de si. Em 

seguida estira outra vez o braço, conduzindo o brinquedo para mão de Joca que toca o objeto 

e fecha a mão. Licaly emite um gritinho e puxa seu braço com o brinquedo, tal como na vez 

anterior. 

 

 
Foto 29. Interação Licaly-Joca (1) 

A garota estende mais uma vez o braço com o brinquedo para a mão de Joca. Ele toca 

o brinquedo e fecha a mão. Licaly emite outro gritinho e traz o objeto para perto de si. Em 

seguida estira outra vez o braço, conduzindo o brinquedo para mão de Joca que toca o 

brinquedo e fecha a mão. 

 

 
Foto 30. Interação Licaly-Joca (2) 

Joca

Licaly 
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A brincadeira é interrompida quando Licaly se levanta e olha para a educadora que lhe 

chamou. Em seguida, deita-se, olha para Joca, estende o braço, levando até o garoto o 

brinquedo que está em sua mão. Joca apenas olha para ela. A garota olha para o objeto que 

está em sua mão e o põe na boca. 

Apesar de não ser possível saber como a brincadeira entre Joca e Licaly iniciou (as 

crianças já estavam brincando juntas quando aparecem em cena), o compartilhamento de 

significados emerge e se sustenta através da conjugação rítmica de movimentos com o braço e 

a mão durante a passagem do brinquedo entre parceiros: ora o brinquedo é levado por Licaly 

até a mão de Joca, ora é a vez de Joca tocar o brinquedo e, em seguida, Licaly trazer o objeto 

para perto de si, emitir um gritinho e reiniciar a seqüência. O olhar dirigido ao parceiro e os 

sorrisos são sinais expressivos de engajamento com o outro na brincadeira conjunta. 

Conforme demonstra o comportamento das crianças há uma orientação da atenção 

dirigida para o que o outro está fazendo em função do objetivo mútuo (deslocar o brinquedo 

de uma mão a outra do parceiro) que engaja as crianças na brincadeira. Neste caso, o 

compartilhamento do foco da atenção entre Joca e Licaly viabiliza a construção e o curso de 

ações que dão andamento às relações entre as crianças, de forma a propiciar que cada uma 

apreenda e comunique ao parceiro o entendimento do jogo por meio dos ajustes rítmicos. 

Dessa forma a brincadeira se manteve até Licaly interromper a seqüência de 

movimentos. 

 
 

Episódio 11: DE MÃOS DADAS 

Sessão: 14ª 

Data: 06/12/05 

Duração: 03min 16s 

Integrantes: Enile (13m e 5d), Celi (20m e 26d), Lara (20m e 26d) e a educadora  

 
 

A educadora olha para Lara e Celi que estão empurrando os botões do aparelho de 

som e lhes diz num tom de reclamação: “psiu! Não! (pausa). Mexer no som, não! (pausa). 

Não...! Mexer aí, não!” Lara e Celi olham para a educadora que diz: “Vem Lara! (pausa) Cadê 

a roda, heim? Cadê a rodinha? Vamos brincar de rodinha! (pausa). Vamos?” Celi recomeça a 

empurrar os botões do aparelho de som. Lara olha para a parceira. A educadora outra vez 

sugere: “vamos, Lara, brincar de roda?” Lara olha a educadora e sorri. A educadora lhe diz: 
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“pega na mão!” Lara olha para Celi e segura na mão da parceira e começa a balançar o corpo 

pra cima e pra baixo. A educadora começa a cantar: “a barca virou, deixou de virar, foi por 

causa de Lara que não soube navegar!” Lara olha para a educadora e sorri. O adulto sugere 

que Lara segure na outra mão de Celi e diz: “vai, pega a outra mão na outra!” Lara vira-se, 

olha para Celi e segura na outra mão da garota que a olha. A duas olham para a educadora que 

reinicia a música. Celi e Lara se olham e, de mãos dadas, começam o movimento de ir pra lá e 

pra cá pelo ambiente. 

 

 
Foto 31. Interação Celi-Lara (1) 

Celi olha para Lara e puxa a parceira até quase se encostar à parede. Em seguida, Lara 

puxa Celi até se encostar ao armário. Chegando lá as duas sorriem e, durante o percurso, Celi 

olha para Lara. Em seguida, Celi puxa Lara até quase se encostar ao colchonete. As duas se 

olham e sorriem durante a trajetória. Lara puxa Celi até se encostar na mesa. As duas se 

aproximam de Enile que está em pé, com um brinquedo na boca, olhando a brincadeira de 

ambas. 

 

 
Foto 32. Interação Celi-Lara (2) 

Celi Lara
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Celi olha para Enile e estende a mão para ela. Lara a imita, estendendo também a sua 

mão na direção de Enile. A garota olha para Celi, depois para Lara. A educadora fala: “É, vai 

Enile brincar de roda, vai! (pausa). Pega na mão!” Enile olha para a educadora, solta o 

brinquedo, olha para Celi e Lara e segura nas mãos das parceiras que estão olhando para ela. 

 
 

 
Foto 33. Interação Celi-Lara-Enile (1) 

A brincadeira de roda se inicia. As crianças se olham, sorriem e vão se deslocando 

pelo ambiente, de mãos dadas, balançando o corpo ao som da cantiga que a educadora entoa. 

Celi puxa Lara e Enile até encostar-se no berço. Ao chegar lá, Celi e Lara se olham e 

sorriem. Lara puxa o grupo, cai no chão, emite um gritinho e sorri. Celi e Enile olham para 

ela. Em seguida Celi a imita: joga-se no chão e solta um gritinho também, sorrindo. Enile 

também se abaixa (não dá pra ver se ela grita porque a garota está de costas para a câmara). 

 

 
Foto 34. Interação Celi-Lara-Enile (2) 

As crianças se levantam, Celi olha para Enile e puxa a mão da garota como se 

estivesse querendo reiniciar a brincadeira. Lara segura na mão de Celi, olha para Enile e tenta 

segurar na outra mão de Enile que está com a mão no olho. Lara olha para ela, pronuncia algo, 

retira a mão do rosto de Enile e segura sua mão. O grupo de mãos dadas continua o passeio 

pelo ambiente e, em vários momentos, se olham. 

Enile
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Celi joga-se no chão, emite um gritinho e sorri. Lara faz igual: senta-se rapidamente, 

emite um gritinho, olhando para Celi. Enile cai no chão, sorri, olha para Lara e depois para 

Celi. Nessa ocasião, a educadora fala: “elas querem fazer miau!” A educadora está se 

referindo à música ‘atirei o pau no gato’ e começa a cantá-la. As três garotas levantam-se e se 

dão as mãos. Celi olha para a educadora, depois para Lara que sorri, olhando para o adulto. 

Celi joga-se no chão, emite um gritinho e, sorrindo, puxa as mãos de Lara e de Enile 

que também caem sentadas. Lara olha para a educadora, para a câmara e depois para Enile. As 

três se dão as mãos e a roda se refaz. Celi olha para Lara, depois para Enile e mais uma vez 

puxa as duas para o chão, segurando as mãos das parceiras. A garota, ao sentar-se, emite um 

gritinho e sorri. Lara começa a chorar alto e olha para a educadora que diz: “solta, Celi, o 

dedo dela!” Celi como que estivesse zangada, vocaliza algo, olha para Lara, para Enile, em 

seguida, chuta Lara e se afasta. 

A educadora levanta-se do colchonete, convida Lara e Celi para brincar, dizendo: 

“vamos formar a rodinha, vem!” e em seguida fala pra Enile: “vem Enile!” e pega em sua 

mão. A roda se forma, a educadora começa a cantar ‘atirei o pau no gato’ e o grupo gira de 

mãos dadas. Lara, Celi e Enile em alguns momentos se olham e sorriem. 

Nesse episódio observa-se que os contatos entre Celi e Lara foram instigados 

verbalmente pela educadora quando sugere, em vários momentos, que Lara inicie a 

brincadeira de mãos dadas: “Vem Lara! (pausa). Cadê a roda, heim? Cadê a rodinha? Vamos 

brincar de rodinha! (pausa). Vamos? “Vamos, Lara, brincar de roda? Pega na mão!” Isso 

sinaliza estratégias empreendidas pela educadora para desviar a orientação da criança que 

estava mexendo no aparelho de som. 

Lara demonstra que não permanece alheia às proposições do adulto: pega na mão de 

Celi e começa a balançar o corpo pra cima e pra baixo enquanto a educadora entoa a cantiga 

de roda; depois segura na outra mão da parceira, tal como o adulto lhe sugeriu, e passa a se 

movimentar de mãos dadas com Celi, indicando o acordo a respeito de significados atribuídos 

aos contatos verbais da educadora. Desta forma, a garota mostra que captura informações a 

respeito da brincadeira de se movimentar de mãos dadas, sintetizadas na melodia e nas 

palavras da educadora que evocam a configuração da brincadeira de roda, experimentada 

diariamente pelo grupo. 

É interessante observar que as garotas de mãos dadas constroem uma brincadeira 

coordenada por meio de deslocamentos alternados pelo ambiente: Celi é quem inicia a 
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brincadeira e comunica suas intenções puxando Lara até tocar com as suas costas na parede; 

no turno seguinte é a vez de Lara, que foi puxada pela parceira, comunicar a ela seu interesse 

e o engajamento no jogo, puxando Celi até se encostar no armário; Celi assume o turno, 

puxando Lara até seus pés quase tocar no colchonete (a educadora afasta o colchonete), em 

seguida, Lara puxa Celi até se encostar à mesa e dessa forma comunica que apreendeu as 

características da brincadeira. 

Nessa sincronia interativa, observa-se que cada criança comunica a outra o 

entendimento do enredo do jogo quando reapresenta a ação da parceira desdobrada em seus 

próprios movimentos corporais. Conforme demonstra o comportamento das crianças, há uma 

orientação da atenção dirigida para o que a outra está fazendo em função do objetivo mútuo 

(brincadeira de deslocamentos alternados) que engaja as garotas. Neste caso, o 

compartilhamento do foco da atenção entre as parceiras sustenta a construção e o curso de 

ações que dão andamento às relações entre ambas de forma que cada criança comunica à outra 

o entendimento do jogo por meio dos ajustes rítmicos e posturais. 

Entretanto, o olhar de Enile dirigido ao jogo entre as garotas muda o curso de ações 

entre as parceiras que se regulam. Ao observar Enile, Celi interrompe a brincadeira e estende 

a mão, seguida por Lara, que imita a parceira, ocasião em que a educadora interpreta esses 

gestos como um convite vindo das garotas para Enile entrar na brincadeira e, assim, 

estabelece o contato verbal com ela: “É, vai Enile brincar de roda, vai! (pausa). Pega na mão!” 

Como se faz notar na seqüência de ações de Enile, ela sintetiza informações que captura da 

fala da educadora e dos gestos das parceiras, soltando o brinquedo e segurando nas mãos de 

Celi e Lara. 

Dessa forma, a brincadeira ganha a adesão de Enile e se reinicia, mas muda a 

configuração quando Lara cai, ao puxar o grupo, e emite um gritinho. Celi comunica que 

gostou da proposição: ela reapresenta em seus movimentos o entendimento da nova forma de 

brincar entre elas: joga-se no chão e emite um gritinho, sorrindo. Enile olha e se abaixa 

mostrando que também compartilha significados com as parceiras. 

Lara e Celi mostram-se interessadas em reiniciar a brincadeira tanto é que se dão as 

mãos. Lara percebe que Enile está com a mão no olho e parece interessada em recuperar a 

atenção da garota à brincadeira, usando estratégias para conseguir seu intento: olha e vocaliza 

algo para ela, retira as mãos do rosto da garota e a segura pela mão. Dessa forma, a 

brincadeira outra vez é recomeçada e o entendimento do enredo do jogo vai se propagando no 

grupo: Celi joga-se no chão, emite um gritinho e parece comunicar que gostou desse 
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movimento, sorrindo. Lara reapresenta em seus movimentos a compreensão da brincadeira: 

senta-se rapidamente, emite um gritinho e olha para Celi, indicando compartilhamento. Enile 

comunica que também gostou da proposição e reapresenta em seus movimentos o 

entendimento da forma de brincar entre elas: cai no chão, sorri e olha para Lara e depois para 

Celi. 

A brincadeira de mãos dadas ganha uma nova configuração quando a educadora 

atribui significados aos movimentos das crianças de ir ao chão e gritar como sendo parte da 

brincadeira ‘atirei o pau no gato’ traduzidos em sua fala: “elas querem fazer miau!” Ressalta-

se mais uma vez o valor semiótico dos gestos das crianças que passam a circunscrever as 

ações do grupo através da educadora que se mostra atenta e inicia com as garotas a 

brincadeira de ‘atirei o pau no gato’, logo após o choro de Lara ter desfeito os contatos entre 

as crianças. 

 
 

Episódio 12: EMPILHANDO E DERRUBANDO COISAS 

Sessão: 18ª 

Data: 19/12/05 

Duração: 05min 24s 

Integrantes: Davi (13m e 26d), Joca (15m e 28d), Iane (16m e 28d), Lilica (17m e 22d), 

Aína (18m e 13d), Drile (19m e 16d), Eno (20m e 5d) e a educadora 

 
 
 

1º Momento 

56min 56s 

 

A educadora está abraçando as crianças e convida Iane, dizendo: “vem Iane! (pausa) 

Vem Iane!” Iane estende os braços, fala: “ia!” olhando para o adulto. A educadora dirige o 

olhar para Lilica que está com uma caixa na mão e a convida para receber um abraço. 

Iane eleva a cabeça, olha para a educadora e fala: “ia!” (pausa), “ia!” A educadora 

inclina-se para ela, olha Iane que está com os dois braços estendidos em sua direção e fala: 

“oi!”. Em seguida olha para Lilica que está trazendo outra caixa e fala: “tia!” (pausa), “tia!”. 

Depois olhando para Iane lhe diz: “diga mamãe!” (pausa) “Mamãe!” (pausa). “Mamãe!” Iane 

pega um brinquedinho, fala “ia!” e estende a mão para mostrar ao adulto aquele brinquedo. A 
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educadora olha para Iane e fala: ”mamaaaãe!” A garota, mostrando o brinquedo para a 

educadora, fala: “ia!” 

Lilica chega vocalizando bem perto da educadora. A garota pára, olha para ela e lhe 

mostra uma caixa que traz nas mãos. A educadora olha para Lilica e diz: “vovó!” (pausa), 

“mamaaaãe!” e põe a caixa que Lilica trouxe em cima de outra caixa que a garota pôs no chão 

e repete: “mamaaaãe!” como que esperando resposta de alguém. 

Iane mexe nas duas caixas empilhadas, olha para a educadora e fala: “ia!”, em seguida 

olha para Lilica que coloca mais uma caixa naquela pilha. A educadora beija Joca e Drile que 

estão em seu colo e fala: “vovó! (pausa); cadê vovó?” 

 Lilica chega, levanta a caixa que tinha posto no monte, olha para educadora e fala: 

“mamaaãe!” A educadora fala num tom de confirmação: “mamaaaaãe!” e em seguida: 

“água!” Olha para Lilica e lhe diz “água!” (pausa); “cadê a água?” Iane olha para a educadora, 

fala algo e ela diz: “água!” arrumando as três caixas que Lilica trouxe e estão sendo 

empilhadas pelo adulto. 

 
 

2º Momento 

57min 48s 

Drile, que estava olhando para Lilica chegar com as caixas, se aproxima, olha para 

Lilica que vem trazendo mais uma caixa. A educadora fala: “eita! Lilica está trazendo todas! 

(pausa) Vem, bota aqui!” e bate nas outras caixas empilhadas. Lilica chega com os braços pra 

cima, segurando a caixa que está sobre a sua cabeça, e olha para a educadora. 

 
 

 
Foto 35. Interação Lilica-Drile 

 

Lilica

Drile

Educadora
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A educadora alisa a axila da garota que larga a caixa no chão. Drile, que já estava de 

frente para Lilica, olha para a parceira, abaixa-se, apanha a caixa e a coloca sobre as outras. 

Joca segura na mão da educadora e vai até perto das caixas empilhadas, dá um tapinha 

naquele monte e volta para o lugar onde estava, olhando Lilica e Drile. 

Lilica apanha um objeto e o mostra a educadora que sorri e lhe diz: “bota aqui em 

cima também! (pausa) Pega mais coisa! Tem outra caixa ali, olha!” Lilica se afasta e sai de 

foco. 

 
 

 
Foto 36. Interação Educadora-Joca-Drile-Lilica 

 
 

3º Momento 

58min 18s 

 

Joca olha Drile retirar as caixas empilhadas e organizar um novo monte. A garota 

retira uma caixa, coloca no chão e, em seguida, põe cuidadosamente outra sobre aquela, 

abaixa-se para apanhar outra quando a educadora diz: “Muito bem Drile! Muito bem! (pausa). 

Olha, Drile está arrumando tudo! (pausa) Vai... bota aqui... Eita!” e começa a arrumar as 

caixas que Drile está empilhando. Ela olha para Lilica e diz: “vai, Lilica, arrumar!” Joca que 

estava observando a cena, empurra e derruba a pilha de caixas. O garoto olha para a 

educadora que grita: “derrubou!” Drile apanha uma caixa, abaixa-se e olha para a educadora 

que empilha outra vez as caixas, falando “uma... duas...” enquanto coloca as caixas sobre as 

outras e olha para Joca. O garoto empurra outra vez a pilha de caixas, olha para a educadora 

que ri e fala: “derrubou!” Drile olha para Joca e empurra uma das caixas que ainda está no 

monte. A educadora olhando para a garota fala: “derrubou!” Drile olha para ela e ri. Lilica 

que estava olhando a cena vai buscar uma caixa. 

Joca
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Foto 37. Drile empilha e Joca desmonta 

 
 

4º Momento 

58min 46s 

Lilica traz uma caixa para aumentar a pilha que está sendo refeita pela educadora. A 

garota se aproxima e, ao colocar a caixa sobre as outras, derruba a pilha. A educadora fala: 

“derrubou!” Lilica saltita e fala “ubooou!” A educadora olha para a garota, levanta os braços e 

fala: “ôôôôôu!” Nessa ocasião, Joca emite gritinhos, olhando para a educadora. 

 
 

 
Foto 38. Aína coopera na construção da pilha 

 

Aína, que estava observando a cena, apanha uma das caixas espalhadas, se aproxima 

da pilha e a coloca sobre as outras. A garota em seguida empurra uma caixa do monte, a 

educadora levanta um braço e grita: “êh! Derrubou!” Joca olha para a educadora, também 

levanta um braço e emite gritinhos, imitando o adulto. A educadora olha para o garoto, sorri, 

empilha as caixas e fala: “de novo!” Aína derruba a pilha, bate palmas e a educadora grita: 

“êh! Derrubou!” 

 

Aína
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5º Momento 

59min 06s 

 

Eno chega para brincar. Ele afasta Aína e Joca e senta-se bem próximo ao local onde a 

pilha está sendo feita. Há uma cena agonística entre ele e Joca, mas a educadora auxilia na 

resolução do conflito e a brincadeira se reinicia. A educadora diz: “vamos montar de novo!” 

Ela retira uma caixa das mãos de Aína e a coloca sobre uma outra que está no chão. Em 

seguida, Eno pega outra caixa que estava nas mãos de Aína e a coloca na pilha, olhando para 

Drile que coloca outra caixa sobre aquela que Eno acrescentou ao monte. A educadora olha 

para todas as caixas empilhadas e fala: “Agora! (pausa) Vamos cantar parabéns para as 

caixas! (pausa) Vamos cantar!” Joca levanta-se e tenta derrubar a pilha, mas é Drile quem a 

derruba e Eno termina de empurrar aquelas caixas que ainda não tinham caído no chão. A 

educadora abre os braços e grita: “caiu!”. Lilica, que estava brincando com um pequeno 

objeto, ao ouvir o grito da educadora, olha para o adulto, se abaixa, toca numa das caixas do 

chão e grita bem alto “caiiiiiu!” inclinando a barriga para frente. Drile sorri, olha para Lilica, 

também inclina a barriga pra frente, vocaliza algo, abre e fecha ligeiro as mãos, olhando para 

a parceira. A educadora olha para Lilica, abre os braços, fala: “caiiiiiiu!” e começa a 

reempilhar as caixas. Aína olha para a educadora, abre os seus braços e em seguida olha para 

Lilica. 

 
 

 
Foto 39. Chegada e participação de Eno na brincadeira de empilhar 

 

6º Momento 

00min 19s 

 

A educadora coloca duas caixas na nova pilha que está se formando. Eno a auxilia, 

colocando mais uma caixa no monte. A educadora fala: “canta parabéns para elas!” 

Eno
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(referindo-se às caixas), quando Drile derruba toda a pilha, sorrindo. A educadora sorri e 

grita: “Eita! Caiu em cima de Eno!” Eno, olhando para as caixas no chão, fala: “caiu!” A 

educadora diz: “caiu, Eno!” O garoto fala: “caiu!” e a educadora repete: “caiu!” 

 A educadora começa a reempilhar as caixas quando Drile empurra a pilha. A 

educadora abre os braços e fala: “caiu!”. Drile bate palmas, saltita e sorri. A educadora olha 

para a garota e começa a cantar ‘parabéns pra você’. Joca olha para Drile que está batendo 

palmas e saltitando e começa a bater palmas também. Aína olha para a educadora, para Drile 

e em seguida bate palmas. Eno balança o corpo pra lá e pra cá ao som da música que a 

educadora canta. 

Davi se aproxima e olha para Drile que pega uma caixa e a coloca em cima de uma 

outra. Ao encerrar a música, a educadora acrescenta outra caixa ao monte que Drile está 

erguendo e diz: “vamos cantar parabéns!”. Em seguida afasta as mãos da garota das caixas, 

dizendo: “deixa aí pra cantar parabéns” e reinicia o canto. Joca olha e, em seguida, derruba as 

caixas empilhadas. A educadora abre os braços e grita: “caiu!”. Drile olha para ela e abre os 

braços também (não é possível ver se ela fala algo porque a garota está de costas para a 

câmara e com a chupeta na boca). Nessa ocasião, Joca olha para a educadora e emite 

gritinhos. A educadora olha o garoto, sorri e grita: “caiu!”. Eno olha para a educadora e 

também fala “caiu!”. Ela sorri, olha para o garoto abre os braços e diz: “caiu!” 

 

7º Momento 

00min 31s 

 

Eno, Davi e Aína observam a educadora cantar outra música conhecida do grupo e 

bater palmas. Iane começa a se balançar e bater palmas também. Joca levanta os braços e bate 

palmas. Drile requebra, saltita e gira o corpo. Aína inclina-se, desmancha a pilha de caixas e 

olha para a educadora. O adulto olha para a garota, abre os braços e fala: “caiu!”. Iane olha 

para a educadora, vocaliza algo, olha para Lilica que está afastada do grupo e que também 

fala: “caiu!”. Em seguida, a educadora olha na direção em que Lilica se encontra e fala: 

“caiiiiiiu! (pausa). Caiu, foi Lilica? (pausa) Caiiiiiu!” 

A educadora fala: “de novo! Bota outra aqui em cima!” enquanto retira das mãos de 

Joca uma caixa, põe no monte, bate em cima e diz pra Aína: “Bota outra aqui em cima, Aína!” 

Aína põe uma caixa sobre a outra, olhando para a educadora. Joca, que estava chorando, olha 
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para Aína e, em seguida, empurra as caixas e a educadora grita: “caiu!”. Iane olha para a 

educadora, apanha uma cabeça de boneca que está no chão e joga no colo dela. A educadora 

olha para o objeto, fala: “tem agora uma cabeça da Mônica!”, empilha as caixas e põe a 

cabeça da boneca em cima do monte dizendo: “vou botar a cabeça dela aqui em cima!”. Aína 

derruba a pilha. A educadora fala: “mas Aína!” 

 
 

 
Foto 40. Iane coopera na formação da pilha 

 

Iane que estava olhando a cena emite um gritinho assim que a pilha cai no chão. A 

educadora olha para a garota e lhe diz: “Oi!”. Iane olha e aponta para as caixas no chão. A 

educadora olha para Iane e fala: “caiu!” e traz a garota para perto das caixas. Iane sorri e bate 

palmas. A educadora olha para Iane e começa a cantar ‘parabéns pra você’. Joca olha para 

Iane, olha para a educadora e começa a bater palmas também. Drile começa a saltitar e bater 

palmas, sorrindo. Davi, Eno e Aína olham para os parceiros. 

 

8º Momento 

01min 33s 

 

Aína pega uma cabeça de boneca, põe em cima de uma caixa. A educadora olha para a 

garota, interrompe a canção e fala batendo numa caixa: “bota outra caixa aqui!”. Ela olha para 

Drile que está com a cabeça inclinada para baixo, olhando para as caixas e pergunta: “Cadê 

outra caixa aqui?” Em seguida, toca em Drile e fala: “pega ali, Drile, e bota aqui, ó! (pausa) 

Vai, pega pra gente fazer a torre, vai!”. Davi se inclina para empurrar as caixas do pequeno 

monte e Eno também o imita. Aína é mais ligeira e pega a primeira caixa, eleva o objeto na 

direção da educadora como se quisesse mostrá-la ao adulto. A educadora olha para Aína e lhe 

diz: “vai, Aína, bota aqui em cima!” Ela olha também para Drile que está em pé, olhando para 

as caixas e fala: “vai, Drile, formar a torre!”. Eno que estava observando os parceiros põe uma 

Iane
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perna de plástico, que está no chão, sobre uma caixa e olha para a educadora que grita: “uma 

perna!”. Aína entrega a caixa à educadora que a coloca sobre aquelas que estão sendo 

empilhadas. Lilica chega e, ligeira, pega uma caixa que estava ali perto do grupo, falando algo 

incompreensível. A educadora olha para a garota e fala: “bota a caixa, Lilica!” (pausa) Vai, 

Lilica, bota aqui em cima!”. Lilica põe a caixa em cima da cabeça e se afasta. A imagem cessa 

em 02min 32s. 

Nesse episódio, a seqüência interativa que organiza a brincadeira entre as crianças 

torna-se mais complexa e prolongada que aquela discutida no episódio anterior. Os momentos 

da brincadeira vão sendo construídos pela co-regulação de ações entre crianças e a educadora 

que passam a integrar uma única configuração: empilhar e derrubar coisas. 

Antes dessa configuração ser reconhecida como momentos da brincadeira, as crianças 

estavam espalhadas pela sala, realizando ações individuais ou dirigidas aleatoriamente para 

aspectos selecionados do ambiente: umas manipulavam brinquedos, engatinhavam, deitavam 

no colchonete, rolavam garrafinhas, empurravam caixas, se olhavam no espelho, etc. Outras 

estavam dormindo no colchonete. 

A força de coesão do grupo vai sendo construída pela participação dinâmica das 

crianças que se integram ao enredo da brincadeira, tendo o apoio da educadora em muitas das 

investidas na configuração coletiva do jogo. 

Quando a educadora começa a empilhar as caixas que Lilica vai trazendo, há uma 

sinalização de interesse mútuo que parece instigar o rumo unificado de ações que entrosa 

todas as crianças anteriormente espalhadas pela sala, como se observa no desenrolar do 

episódio. 

Iane se aproxima e parece já conhecer as características da brincadeira quando tenta 

derrubar a pilha, antecipando a seqüência da atividade que irá se configurar, qual seja, 

empilhar caixas e derrubá-las em seguida. Esse comportamento sugere que a garota sintetizou 

informações sobre o enredo da brincadeira que apreendeu dos gestos de Lilica e da educadora 

segundos atrás, reapresentando em seus movimentos significados que parecem persistentes no 

tempo (há registros de outros momentos em que crianças e educadoras brincam de empilhar e 

derrubar latas ou caixas ao longo das filmagens). 

Drile se aproxima e, pela imitação, demonstra adesão e entendimento à brincadeira 

quando reapresenta em seus gestos os movimentos que observou Lilica realizar: abaixa-se, 

apanha uma caixa e começa a construir a pilha, sendo encorajada pela educadora que 
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demonstra satisfação em seu contato verbal com a garota: “muito bem Drile! Muito bem! 

(pausa) Olha, Drile está arrumando tudo! (pausa) Vai... bota aqui... eita!” 

A brincadeira conjunta ganha outra característica a partir das ações e reações dos 

parceiros. Nos 2° e 3° momentos, o enredo da brincadeira passa a incluir a palavra “derrubou” 

quando o monte é desfeito. 

 Essa seqüência de ações se inicia quando Joca se insere nas ações do grupo, 

derrubando as caixas que estavam sendo empilhadas por Drile e pela educadora que grita 

“derrubou”, aparentemente surpresa com o monte de caixas que pela primeira vez foi ao chão. 

Quando Joca outra vez empurra a nova pilha erguida e olha para a educadora que lhe fala (e 

não grita) “derrubou”, há uma indicação de que ela repete intencionalmente a palavra como se 

atribuísse um sentido diferente da primeira pronúncia, que sinalizou uma provável surpresa ou 

desagrado pela pilha de caixas ter sido desfeita. O grito passa a reaparecer em outros 

momentos da brincadeira do grupo como um acordo do aspecto recortado pela educadora, ou 

seja, dizer “derrubou” quando as caixas caem. 

Ao perceber o monte desfeito, Lilica reapresenta em seus movimentos a apreensão das 

características do jogo: grita “ôôôôôu!” (derrubou?) e saltita com os braços pra cima dando 

sinais de satisfação. Tais sinais expressivos de entendimento e engajamento no jogo são 

compartilhados pela educadora, que imita Lilica, e por Joca que emite gritinhos e olhares 

dirigidos às parceiras quando elas gritam após o monte ter sido desfeito. 

Aína aproxima-se e comunica seu engajamento na brincadeira quando reorganiza a 

pilha desmontada por Lilica e em seguida derruba o monte de caixas, dando indicadores de 

que conhece a seqüência da atividade, informação confirmada pela educadora que 

complementa o desenrolar da brincadeira, dizendo: “derrubou!” assim que o monte é desfeito. 

Joca demonstra sua satisfação e compartilhamento com a seqüência do jogo quando imita a 

educadora, emitindo gritinhos e sorrisos. Aína mais uma vez demonstra seu entendimento e 

contentamento com o jogo quando derruba a pilha que a educadora acabou de erguer e bate 

palmas. 

No 5º momento, Eno se engaja na atividade, empurrando Aína e Joca como estratégia 

de se aproximar do monte de caixas que está sendo erguido. Ele expressa seu entendimento no 

jogo ao complementar a ação de Drile, colocando uma caixa na pilha que está sendo formada, 

olhando para a parceira que, em seguida, coloca outra caixa sobre aquela que o garoto 
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acrescentou ao monte, comunicando entrosamento com as características da brincadeira e 

interlocução com as ações do parceiro em prol da continuidade do jogo partilhado. 

Como se observa no contínuo das interações, a brincadeira passa a ter a palavra “caiu”, 

em substituição à palavra “derrubou”, quando as caixas empilhadas se desmontam. Lilica 

mais uma vez reapresenta em suas atitudes e posturas o entendimento da nova configuração 

do jogo: interrompe a manipulação do brinquedo, olha para a educadora, se abaixa e toca 

numa das caixas que foram derrubadas e grita bem alto “caiiiiu” ao ouvir tal pronúncia do 

adulto após Drile e Eno derrubar a pilha de caixas. O enredo se propaga socialmente e engaja 

parceiros sensibilizados: Drile demonstra contentamento com os gestos da parceira e, ao 

imitá-la, se insere no enredo sorrindo, inclinado sua barriga pra frente, vocalizando “caiu” (há 

dúvida se foi mesmo essa palavra que foi dita porque ela está com a chupeta na boca), 

movimentando as mãos e olhando para Lilica. A educadora continua a seqüência da 

brincadeira em resposta aos gritos de Lilica e recomeça a empilhar as caixas. Eno coopera na 

construção do monte, demonstrando, assim, entendimento do jogo quando acrescenta caixas à 

pilha que está sendo erguida pela educadora. Drile derruba a pilha e sorri, indicando 

satisfação diante da seqüência do jogo que ela demonstra conhecer. 

Conforme descrito no 6º momento, a brincadeira de empilhar, derrubar caixas e gritar 

“caiu”, pela educadora, ganha mais um elemento quando esta canta ‘parabéns pra você’. 

Percebe-se sinais de satisfação de Drile (ela bate palmas e saltita, sorrindo) ao ver o monte de 

caixas ser desfeito. Dessa forma, ela introduz na seqüência do jogo o cantar ‘parabéns’ para as 

caixas empilhadas antes de derrubá-las. A proposta não persiste, ou seja, se perdeu 

socialmente, talvez porque as crianças não deram continuidade às batidas de palmas e a 

canção da educadora por estarem mais interessadas em derrubar logo o monte erguido, ou 

mesmo porque a canção está acima das possibilidades da criança. 

Dessa forma, a brincadeira recomeça, sustentada pela antiga configuração, embora 

com o acréscimo de objetos diferentes ao monte. Essa possibilidade foi instigada pela atuação 

de crianças que, apesar de não possuir coordenação de movimentos que lhes permitam segurar 

uma caixa e conduzi-la ao monte, utilizou estratégias para conseguir o seu intento. Isso pode 

ser demonstrado nas ações de Iane: ela ainda não fica em pé, mas se inclina e se engaja na 

formação da pilha quando olha para a educadora e apanha uma cabeça de boneca que vê no 

chão, jogando-a no colo da educadora assim que a pilha se desfaz. A educadora acolhe as 

iniciativas da garota por meio de pistas que captura dos movimentos dela, levando o objeto ao 

monte que estava sendo erguido. 
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Ou no caso de Eno, que recria a configuração do monte que está sendo erguido quando 

acrescenta uma perna de plástico à pilha, possivelmente estimulado pela educadora que sugere 

ao grupo o acréscimo de mais caixas à pilha: “bota outra caixa aqui” (dizendo para Aína). 

“Cadê outra caixa aqui?” “Pega ali Drile e bota aqui, ó! (apontando para o monte). Vai, pega 

pra gente fazer a torre, vai!” (falando pra Drile); “vai Aína bota aqui em cima!” (refere-se às 

caixas que a garota segura); “vai Drile formar a torre!” 

Como se faz notar ao longo dessa discussão, houve uma variedade de ações, mas 

dentro da configuração ‘empilhar e derrubar coisas’. Esses detalhes dão suporte à idéia de que 

os significados que emergem da própria situação interacional orientam ou reorientam o grupo, 

levando-o a delimitar e selecionar ações pertinentes ao tema da brincadeira conjunta num 

contexto intersubjetivo de intenções ajustadas. 

A partir desses elementos, torna-se possível pensar que a ação de inserir-se na 

atividade conjunta por meio da co-regulação ou de estratégias imitativas funcionou como um 

recurso comunicativo que viabilizou a transmissão de significados mutuamente orientados no 

brincar coletivo. 

 

 

4.2. ENTRELAÇANDO OS ACHADOS E TECENDO A CONCLUSÃO 

 
 

Conforme já anunciada na introdução, a linha que guiou o olhar empírico decorre da 

hipótese de que os bebês são interlocutores ativos, orientados para a troca, regulação social e 

compartilhamentos com o meio sociocultural onde, gradativamente, se inserem e constroem 

ativamente significados. 

As capacidades da criança pequena para o engajamento interpessoal capturadas por 

este trabalho nos dão indícios de um processo adaptativo da criança para se desenvolver em 

função das relações sociais e afetivas no qual está mergulhada. A orientação dos achados do 

estudo para a consideração do contexto interpessoal como propulsor de aquisições 

socioafetivas da criança delineia as especificidades deste contexto, revela a versatilidade da 

criança no uso de seus recursos para construir e partilhar significados com coetâneos e 

educadoras, agrupadas a seguir: 
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4.2.1 Ajustando a ação ao resultado desejado 

 

No primeiro momento do episódio Ecoando sinais (nº 1), os movimentos repetitivos 

das pernas e gritinhos efusivos de Lalo nos dão pistas de que ele prolonga ou reproduz as 

sensações que experimenta como se tentasse extrair uma impressão, conforme explica Wallon 

(1971b). Ao sentir o efeito de suas ações e explorá-lo pela repetição de seus movimentos e 

vocalizações, a significação emerge e se sustenta nos atos expressivos (ou atitude, conforme 

define Wallon) que o garoto comunica por meio da agitação do corpo e de gritinhos efusivos. 

Esses elementos indicam que Lalo ajusta suas ações às sensações que o efeito de seus 

movimentos e vocalizações provocam. 

Conforme descrito na interação criança-criança ao longo do episódio, cada criança 

dirige sua atenção ao parceiro e transforma movimento, choro, contorsão, sorriso, olhares, 

gritos e outros sons em sinais comunicativo-expressivos que, por sua vez, desdobra esses 

sinais em ações, com seu próprio corpo e, assim, também comunica ao parceiro as suas 

motivações internas para o encontro social. Ao levar em consideração esses comportamentos 

entre as crianças ao longo da experiência interativa, verifica-se que o domínio partilhado de 

intenções sociais e comunicativas acontece de acordo com os meios (recursos funcionais, 

conforme teoria walloniana) que cada parceiro age em relação ao outro: orientação do corpo 

dirigida ao parceiro e movimentos pouco coordenados quando a locomoção ainda não se 

consolidou (no caso de Lalo) e maior coordenação de movimentos e desenvoltura na 

locomoção (no caso de Lip e Ned). O ajuste de intenções comunicativas e sociais se evidencia 

por meio de gestos, de olhares, de sorrisos, de gritinhos, da agitação do corpo e de 

movimentos socialmente contagiantes observados nas ações e reações de Lip, Ned e Lalo. 

Observa-se o papel regulador dos gritos de Mara, apresentados nos episódios 

Brincando de gritar (nº 2) e Negócio entre garrafas (nº 9), a partir das reações dos parceiros 

diante da vocalização alta e extensiva da garota: Vivi reage soltando Luiz nas duas vezes em 

que ouve Mara gritar, talvez pelo susto ou pelo estado afetivo que capturou da vocalização da 

parceira. Noana reage ao ouvir a parceira gritar, soltando a garrafa de boliche que estava 

sendo disputada, interrompendo a disputa, mostrando-se regulada pelo grito intempestivo de 

Mara. 

Mara observa e ajusta suas ações em função das reações dos parceiros quando grita: 

olha e pega bem depressa a garrafa de boliche que estava sendo disputada com Noana quando 

a parceira solta o objeto ao ouvir seu grito intempestivo. Grita e repete esta vocalização 
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quando olha Vivi mexendo com Luiz. Nota-se a configuração de acordos entre as crianças, 

constituídos a partir das ações e reações dos parceiros por meio de sinais comunicativo-

expressivos que cada criança captura do outro e interpreta. 

No decorrer do episódio Balanços (nº 3), as ações e reações dos parceiros evidenciam 

um clima socioafetivo de negociações que viabilizou a ordem de participação das crianças na 

brincadeira proposta pela educadora. Nessa situação interativa, foram emergindo sinais 

comunicativo-expressivos, construídos e reconstruídos nesse processo, a partir da atenção 

dirigida à ação que o outro realiza e sustentados, na interlocução, por meio de recursos 

corporais. Em alguns momentos do episódio, observa-se uma interação entremeada por um 

processo imitativo, onde as ações dos parceiros foram selecionadas e repetidas (no caso de 

Mara e Noana), que se propagou socialmente, ganhando a adesão de parceiros orientados à 

dupla que brinca. O espaço de significação foi se ampliando através da ação da educadora que 

se ajustou aos sinais comunicativo-expressivos que capturou das ações e reações das crianças 

e que circunscreveu o rumo que as ações das crianças tomaram. 

No episódio Entre afagos e mordidas (nº 4) a significação emergente da situação 

interacional é sustentada na sensibilidade corpórea de Karli que ajusta suas ações às sensações 

que experimenta e se regula, nos dando pistas de que prolonga ou reproduz as sensações que 

experimenta como se tentasse extrair uma impressão, conforme explica Wallon (1971b). Ela 

também parece ajustar suas ações aos elementos do ambiente que seleciona e se regula, 

conforme evidenciado na aparente sincronização dos movimentos das pernas com o ritmo da 

música que ouve. 

 

4.2.2 Ajustando a ação às características socioculturais do ambiente 

 

As crianças que integram os episódios Brincando de ninar (nº 5) e Fingindo ser 

educadora (nº 6) confirmam a idéia de que as trocas interpessoais permitem inúmeras 

construções conjuntas, possibilitando (re)criações de ações outrora estabelecidas, revelando 

elementos da cultura como algo dinâmico. Isso se verifica no episódio nº 5 quando Lilica 

brinca de ninar o parceiro, trazendo para aquela situação, por meio dos movimentos que 

realiza (balançar o bumbum de Geno e vocalizar “aaa”), o significado contido numa situação 

de cuidado com o outro que acontece na sala diariamente. Como se observa, as atitudes e 

posturas de Lilica são evocadoras da situação de ninar que ela capturou das situações culturais 

que selecionou e se regulou. 
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No episódio nº 6, Celi também investe sua atenção na brincadeira de imitar as 

educadoras por meio das ações que realiza: finge limpar o nariz de Malu com o mesmo 

material usado pelas educadoras na higiene das crianças, ajusta-se às ações que as educadoras 

realizam em muitos momentos do episódio, conforme descrito. 

No brincar de imitar o modelo adulto, Lilica e Celi reapresentam o resultado dos 

significados apreendidos em suas interações com o ambiente cultural e nos dão mostras de 

que estão construindo a função psicológica de representar. Lembremos que a esse respeito 

Wallon (1986f) 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 idéias. Partindo das idéias walonianas, apontamos a imitação como um locus 

que possibilitou a criança à 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 a brincadeira de imitar o modelo do 

adulto propiciou um campo de oportunidades da criança ir (re)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 no brincar com o 

coetâneo. 

 

4.2.3  Ajustando emoções para apreender e compartilhar significados 

 

As relações emocionais entre parceiros, exploradas nos episódios Consolos (nº 7) e 

Entre o tapa e a chupeta (nº 8) indicam que a tomada de perspectiva afetiva do outro 

possibilita a apreensão e o compartilhamento de significados. Nas duas situações descritas, os 

comportamentos de ajuda e de conforto evidenciados na interação criança-criança, sugestivos 

de contágio emocional, são reveladores do ajustamento intersubjetivo emocionalmente 

regulado que viabilizou o entendimento entre as crianças. 

 

4.2.4  Ajustando ações para construir e manter atividades conjuntas  

 

No episódio Negócio entre garrafas (nº 9), Mara e Noana deixam evidentes, por meio 

de suas ações e reações, o interesse comum pelas garrafinhas de boliche que constituem o 
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alvo da disputa. A atenção dirigida à posse dos objetos finda por configurar um dinâmico 

processo de relações entre as crianças que evidencia o esforço empreendido pelas parceiras na 

consecução do objetivo partilhado. 

É possível pensar, a partir dos achados, que a imitação foi o meio estabelecido para o 

início e o desenrolar das negociações pela posse das garrafinhas. Nesse caso, a imitação 

assume uma função comunicativa de expressão dos interesses da criança pela consecução dos 

objetos e veículo de compartilhamento de interesses mútuos que se verifica nos movimentos 

corporais ajustados ao intento. Esses achados se apóiam nas idéias de Nadel e Baudonnière 

(1981) que explicam que a repetição do mesmo papel, atitude ou atividade se constitui num 

modo da 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. 

No episódio Passa e repassa (nº 10), a configuração espacial de proximidade entre as 

crianças e os ajustes na passagem alternada do brinquedo de um para o outro efetiva a 

construção e o compartilhamento das características da brincadeira. Nesta seqüência 

interativa, o compartilhamento do foco da atenção entre os parceiros sustenta a construção e o 

curso de ações que dão andamento às relações entre eles de forma que cada um comunica ao 

outro o entendimento do jogo por meio dos ajustes rítmicos e posturais. 

No episódio De mãos dadas (nº 11), Lara e Celi também utilizam ajustes rítmicos e 

posturais como forma de partilhar significados que integram o jogo de deslocamentos 

alternados pelo ambiente que elas participaram no início do episódio. Conforme demonstra o 

comportamento das garotas, cada criança comunica a outra o entendimento do enredo do jogo 

quando reapresenta a ação da parceira desdobrada em seus próprios movimentos com o corpo. 

É possível dizer, portanto, que a emergência de significados foi se constituindo via linguagem 

corporal, com a interlocução e a manutenção das características da brincadeira sustentada nos 

movimentos cadenciados com o corpo ajustados ao enredo do jogo. 

Como se observa no desenrolar do episódio, o engajamento das crianças na 

configuração da brincadeira foi viabilizado por estratégias imitativas que levou o grupo a 

selecionar ações pertinentes ao enredo da brincadeira e a constituir o contexto intersubjetivo 

de intenções ajustadas à brincadeira partilhada pelo grupo. 

Nos entremeios da brincadeira de empilhar e derrubar coisas (episódio nº 12), a 

interlocução de significados permitiu a continuidade das ações, assegurando-se a manutenção 



 

 

100

do jogo por meio da co-regulação ou de estratégias imitativas que funcionaram como recursos 

comunicativos na transmissão dos significados mutuamente orientados no brincar coletivo. 

Nesse caso, o ajustamento mútuo de significados partilhados inseriu as crianças na 

situação e possibilitou compreender o que estão fazendo juntas e de cada parceiro comunicar 

a sua compreensão a respeito das características da brincadeira do grupo. 

Pensando a partir desses indicadores, é possível dizer que a brincadeira de empilhar e 

derrubar coisas viabilizou uma forma de cumplicidade e de entendimento com outro, 

propiciando elos entre a própria intenção da criança e a intenção do parceiro com vistas à 

manutenção da brincadeira coletiva. Isso gera a possibilidade de pensá-la como um rico 

contexto psicológico precursor de ajustes mútuos necessários à troca de informações e à 

construção de significados que integram às práticas culturais, como explica Tomasello (2003). 

À luz das observações descritas ao longo dos episódios analisados se delineia a 

participação ativa da criança pequena no mundo social e afetivamente referido a sua volta, 

fortalecendo tal idéia já discutida em outros estudos (cf., por exemplo, Tomasello, 2003; 

Carvalho e Pedrosa, 2004). Vale destacar nos achados a inseparabilidade entre aspectos 

emocionais e cognitivos, a motivação intrínseca para a troca de significados e as 

possibilidades de imersão cultural via compartilhamento que o comportamento interativo das 

crianças desvela. 

A orientação social da criança parece refletir a sua motivação em potencial: as 

inclinações para a regulação social, compartilhamento e formação de vínculos afetivos 

capturadas pelo estudo se evidenciam por meio do uso ativo dos recursos de sua competência 

nos processos comunicativo-expressivos dos quais a criança participa. 

Ao percorrer as diversas ações e estratégias que a criança utilizou para interagir com o 

parceiro, verifica-se a sua busca ativa de oportunidades de experimentação, de exploração do 

ambiente, da orientação e interpretação de ações, revelando indicadores de que ela é uma 

interlocutora dinâmica com os recursos (meios funcionais como explica wallon) de que 

dispõe. 

No percurso das situações examinadas, verifica-se que as interregulações foram 

deflagradas pela orientação da atenção dirigida ao outro, indicando-nos que a criança 

monitora as ações e reações do coetâneo, acolhe e interpreta suas investidas sociais e 

comunicativas e explora dinamicamente o ambiente no qual ativamente vai se inserindo e 

construindo significados. 
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As ações emergentes das experiências interativas evidenciam a construção e o 

compartilhamento de significados por meio da ação de cada parceiro em função do outro que, 

envolvido no processo, regula-se pela reação daquele e vice-versa. Nos entremeios dos 

episódios examinados, verifica-se que o compartilhamento do foco da atenção entre parceiros 

sustenta a construção e o curso de ações que dão andamento às relações entre eles. Isso gera a 

possibilidade de pensar que cada criança demonstra compreender que seus atos não estavam 

isolados do parceiro envolvido. Ao contrário, a atenção convergente a uma brincadeira, 

emoção, atitude ou ação inseriu a criança num domínio partilhado de intenções traduzidas nos 

diversos níveis de imitação, movimentos corporais, vocalizações, choros, sorrisos, olhares e 

comportamentos ajustados à partilha de intenções conjuntas. Trata-se de uma intencionalidade 

sociocomunicativa construída no fluxo de comportamentos entre parceiros que, 

dinamicamente, selecionam e interpretam as re(ações) que o outro expressa corporalmente, 

desdobrando os sinais que interpreta em ações com o seu próprio corpo e que traduzem suas 

próprias intenções de se comunicar com o par. 

A configuração semiótica emergente desses comportamentos gesta processos de 

responsividade mútua geradores da troca de informação e construção de significados. A 

possibilidade de ajustamento à posição do outro mergulha a criança no exercício de ajustes 

necessários à criação e partilha de significados que canalizam o desenvolvimento da 

capacidade de representar em níveis elevados de complexidade e de utilização de meios 

verbais socialmente elaborados (cf., por ex., Wallon 1975/1986a e 1945/1986f; Bussab, 1999; 

Tomasello, 2003). 

São evidências que revelam significados construídos e partilhados que realçam o papel 

da interação social como propulsora de níveis de significação qualitativamente diferentes e 

coletivamente mais complexos. 

Nesses entrelaçados processos, o protagonismo de ações da criança se desvela e 

confirma a idéia de que ela é autora de seu desenvolvimento, construindo e partilhando 

ativamente significados por meio de relações ricas e variadas com seus pares (Rossetti-

Ferreira et al., 2003; Anjos e Rossetti-Ferreira, 2005, por exemplo) desde o comecinho da 

vida. 

Essas considerações levantadas apontam para um contexto promissor de outras 

investigações, aprofundamentos e discussão: qual o papel da creche no processo de 

ontogênese infantil?  



 

 

102

Diante dessa questão, examinar o processo de desenvolvimento da criança na creche 

possibilita refletir sobre a finalidade da Educação Infantil já promulgada constitucionalmente, 

realçando o aprimoramento do ambiente pedagógico, o reconhecimento e a valorização das 

competências sociais, afetivas e cognitivas da criança desde bebê. Instiga um aninhamento de 

ações e perspectivas na direção da compreensão da multiplicidade, dos desafios, das 

conquistas e dos investimentos que tecem as trajetórias sociais, políticas e educativas que 

compõem a história social de atendimento à criança pequena em espaços coletivos. 

Esse processo parece ser mais significativo e promissor quando compartilhado pelos 

diversos atores: a Educação Infantil, como direito das crianças, das famílias e dos professores; 

a busca pela qualidade da educação das crianças de zero a seis anos; o debate e a difusão de 

aportes teóricos e metodológicos que, juntos, podem viabilizar a consolidação da finalidade 

da Educação Infantil conquistada legalmente. 

Pensar o desenvolvimento humano no que se refere às relações da pessoa com o meio 

sociohistórico-cultural, no qual ela vai se inserindo, instiga novos olhares e fazeres no campo 

científico. Observar, apreender e entender como os processos comunicativo-expressivos da 

criança pequena em interação são constituídos sugere um tratamento intelectualmente 

cuidadoso e uma sofisticação fenomenológica na investigação que inclui a finalidade da 

creche e o trabalho realizado nelas. 

Ao nosso ver, esse parece ser um caminho promissor para a ciência contemporânea 

sobre o desenvolvimento humano na busca de diretrizes e formas de compreender as sutis 

qualidades que permeiam os fenômenos originais e, dessa forma, orientar-se para a superação 

de uma visão centrada na pessoa isolada de seu meio e apreender o modo humano de 

assimilar e produzir conhecimento. 

A pesquisa conduzida por diferentes estudos (cf. Fiamenghi, 1999; Pedrosa e 

colaboradores (no prelo); Rossetti-Ferreira et. al, 2003, Anjos e Rossetti-Ferreira, 2005; por 

exemplo) mostra que a criança não é um ser passivo na relação com o outro: ela se utiliza dos 

recursos de sua competência, cria e explora modos diferentes de comunicação, de solicitação 

do outro e também elabora diferentes respostas às manifestações do parceiro para consigo. 

As informações sobre a criança, apontadas pelos estudos, favorecem a desconstrução 

de antigas práticas de atendimento ao infante historicamente consolidadas e estimula a adoção 

de uma postura de acolhimento, de observação e de reconhecimento das competências da 

criança no atual ambiente educacional que a creche configura. 
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Nesse cenário, a Educação Infantil se constitui num espaço privilegiado das 

aprendizagens infantis. Estamos falando de um ambiente em que tempo, espaço e ações 

compartilhadas constituem-se locus para apropriação e compartilhamento de significados 

cognitivos, culturais e afetivos. 

Nessa linha de proposições, a valorização das competências da criança realça uma 

postura político-pedagógica adequada, que despreza o modelo assistencialista, as propostas 

espontaneístas de atendimento ao infante, a identificação com o modelo familiar ou a 

antecipação de ações do Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, compreender a criança 

pequena permite que o trabalho pedagógico da creche se ajuste de forma a favorecer as 

aquisições da criança. 

Um olhar mais atento e cuidadoso sobre o trabalho que se realiza no ambiente 

pedagógico do Berçário vislumbra a complexidade desse período rico em possibilidades de 

construções e convida o educador a conhecer o protagonismo da criança na autoria de seu 

desenvolvimento, suas estratégias para interagir, se comunicar, explorar e interpretar o 

ambiente ao seu redor. 

Assim, conferir ao vivo e em cores o jeito ativo de ser da criança no cotidiano 

pedagógico da creche pressupõe o encontro com práticas que assegurem oportunidades de 

troca social, respeito aos diferentes ritmos da criança, suas necessidades, suas motivações, sua 

identidade pessoal, social e as especificidades de seu desenvolvimento numa atmosfera social 

acolhedora de brincadeiras, formação de vínculos e co-construções. 

Compreender a criança, percorrer seus movimentos, conversas, risadas, brincadeiras, 

interesses e necessidades se constituem numa rica oportunidade para o encontro com o olhar 

investigativo e reflexivo do professor e da prática educacional. Delineia a construção de 

propostas pedagógicas que efetivem a indissociabilidade do cuidar e educar a criança, 

oferecendo-lhe oportunidades de desenvolvimento pleno e feliz. Permite que cada professor 

re-visite sua prática e se reconheça noutras, num movimento que abre espaço para 

questionamentos, enxerga avanços, reconhece limites, desafios e possibilidades a serem 

construídas coletivamente. Trata-se de um convite irrecusável para que o docente caminhe de 

mãos dadas com a criança numa trajetória que propicie produção de conhecimentos, 

compartilhamentos e participação ativa em tudo que é exploração, afeto, animação, 

encantamento, descoberta. 
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ANEXO A 

 
 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE PESQUISA 

(CRIANÇAS) 
 

Projeto: Relações afetivo-sociais no ambiente pedagógico da creche: espaço de construção 

da linguagem da criança 

Responsável pela coleta de dados: Tacyana Karla Gomes Ramos 

Orientadora: Profª Maria Isabel Pedrosa 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco 

 

Justificativa e objetivos gerais da pesquisa 

Conhecer as especificidades do desenvolvimento da linguagem infantil e os processos 

comunicativos da criança nos anos iniciais é relevante para a organização de ambientes 

pedagógicos favoráveis às aquisições da criança. 

 O objetivo desse trabalho é descrever e analisar o processo de interação de crianças e 

educadoras para que se possa acompanhar a construção da linguagem infantil.  

Pretende-se examinar, em conjunto com as educadoras, algumas interações 

evidenciadas no ambiente educacional da creche com vistas a construir elementos que 

auxiliem esses profissionais na qualificação do seu fazer educativo. 

 

Descrição dos procedimentos a que o participante será submetido 

Haverá filmagem das educadoras e crianças, registrando-se as interações infantis com 

parceiros de idade ou com adultos durante as atividades pedagógicas desenvolvidas. 

Serão realizados estudos com as educadoras sobre o desenvolvimento da linguagem da 

criança, utilizando-se algumas das interações evidenciadas nessa pesquisa, visando a 

qualificação das ações pedagógicas propostas. 

Ficará assegurada à criança, por intermédio de seus pais ou responsáveis, a 

possibilidade de interromper a sua participação no momento em que assim o deseje. 

Fica assegurado o anonimato da criança. 
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Benefícios esperados 

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para a melhor 

compreensão da sociabilidade humana e desenvolvimento da linguagem infantil, gerando 

informações que orientem e qualifiquem as práticas desenvolvidas no ambiente pedagógico da 

creche. 

Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados em congressos científicos e em 

publicações de artigos, em revistas especializadas, contribuindo para ampliar os 

conhecimentos produzidos sobre o desenvolvimento de crianças.  

 

Riscos possíveis 

O constrangimento para a criança poderá ser evidenciado na trajetória desse estudo. 

Esse risco de constrangimento deve ser minimizado, garantindo-se o anonimato dos sujeitos 

integrantes do estudo, bem como informando aos responsáveis pela criança o interesse e 

objetivos do trabalho proposto.  

 

Identificação do participante 

Nome: 

  Sim. Aceito que meu filho seja filmado para esse estudo.  

  Não aceito que meu filho participe dessa pesquisa. 

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 2005. 
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ANEXO B 

 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE PESQUISA 

(EDUCADORAS) 
 

Projeto: Relações afetivo-sociais no ambiente pedagógico da creche: espaço de construção 

da linguagem da criança 

Responsável pela coleta de dados: Tacyana Karla Gomes Ramos 

Orientadora: Profª Maria Isabel Pedrosa 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco 

 

Justificativa e objetivos gerais da pesquisa 

Conhecer as especificidades do desenvolvimento da linguagem infantil e os processos 

comunicativos da criança nos anos iniciais é relevante para a organização de ambientes 

pedagógicos favoráveis às aquisições da criança. 

 O objetivo desse trabalho é descrever e analisar o processo de interação de crianças e 

educadoras para que se possa acompanhar a construção da linguagem infantil.  

Pretende-se examinar, em conjunto com as educadoras, algumas interações 

evidenciadas no ambiente educacional da creche com vistas a construir elementos que 

auxiliem esses profissionais na qualificação do seu fazer educativo. 

 

Descrição dos procedimentos a que o participante será submetido 

Haverá filmagem das educadoras e crianças, registrando-se as interações infantis com 

parceiros de idade ou com adultos durante as atividades pedagógicas desenvolvidas. 

Serão realizados estudos com as educadoras sobre o desenvolvimento da linguagem da 

criança, utilizando-se algumas das interações evidenciadas nessa pesquisa, visando a 

qualificação das ações pedagógicas propostas. 

Ficará assegurada à criança, por intermédio de seus pais ou responsáveis, a 

possibilidade de interromper a sua participação no momento em que assim o deseje. 

Fica assegurado o anonimato da educadora. 
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Benefícios esperados 

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para a melhor 

compreensão da sociabilidade humana e desenvolvimento da linguagem infantil, gerando 

informações que orientem e qualifiquem as práticas desenvolvidas no ambiente pedagógico da 

creche. 

Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados em congressos científicos e em 

publicações de artigos, em revistas especializadas, contribuindo para ampliar os 

conhecimentos produzidos sobre o desenvolvimento de crianças.  

 

Riscos possíveis 

O constrangimento para a educadora poderá ser evidenciado na trajetória desse estudo. 

Esse risco de constrangimento deve ser minimizado, garantindo-se o anonimato dos sujeitos 

integrantes do estudo, bem como informando às educadoras o interesse e objetivos do 

trabalho proposto. 

 
 

Identificação do participante 

Nome: 

  Sim. Aceito ser filmada para esse estudo. 

  Não aceito participar dessa pesquisa. 

Estando, assim, de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias. 

______________________________________

Educadora do grupo infantil 

__________________________________

Responsável pelo projeto 

______________________________________

Testemunha 1 

__________________________________

Testemunha 2 

Recife, ____ de ________________ de 2005. 
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ANEXO C 

 
PARECER FAVORÁVEL DO COMITÊ DE ÉTICA AO 

DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 
 

 
 



 

 

116

ANEXO D 

 
 

 
TABELA DE MINUTAÇÃO 

 
 

Recortes ( Creche 1 ) 
Sessão Data 

2005 
Início da 

coleta Fita 

Nome Intervalo Observações 

7:59’35’’ –  7:59’48’’
7:59’38’’ –  7:59’54’’
8:06’32’’ –  8:07’26’’
8:08’04’’ –  8:12’35’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1      
Lip 

8:17’08’’ –  8:20’04’’

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

7:55’44’’ –  7:59’43’’
*8:08’51’’ –  8:12’27’’
8:15’06’’ –  8:16’29’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Luiz 

8:20’14’’ –  8:23’19’’

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

7:57’40’’ –  7:57’57’’
8:02’33’’ –  8:04’16’’
8:12’45’’ –  8:15’19’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Mara

8:20’04’’ –  8:20’40’’

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

7:55’30’’ –  7:57’36’’
7:57’58’’ –  8:02’22’’
8:10’04’’ –  8:10’45’’
8:11’00’’ –  8:12’35’’

*8:15’21’’ –  8:16’24’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Enile

8:20’01’’ –  8:23’23’’

*As vezes ficou encoberta 
pela professora 

*7:59’53’’ –  8:05’45’’
8:06’32’’ –  8:07’32’’

*8:08’50’’ –  8:15’24’’
8:17’03’’ –  8:19’08’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Igor 

8:20’26’’ –  8:23’19’’

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

 
 
 

Continua 
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Recortes ( Creche 1 ) 
Sessão Data 

2005 
Início da 

coleta Fita 

Nome Intervalo Observações 

7:57’40’’ –  7:57’55’’
8:01’28’’ –  8:03’58’’

*8:04’32’’ –  8:05’39’’
8:08’48’’ –*8:12’10’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Noana

8:19’26’’ –  8:20’07’’

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

*7:55’41’’ –  7:58’03’’
7:59’01’’ –  8:02’31’’
8:11’47’’ –  8:12’28’’

*8:15’03’’ –  8:16’48’’
*8:20’07’’ –  8:20’37’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Lucas

8:20’57’’ –  8:23’23’’

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

7:55’44’’ –*8:06’22’’
8:08’51’’– *8:12’27’’1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Lara 
8:12’47’’ –  8:15’04’’

Cabelo amarrado (todo 
preso). *A imagem foi 

interrompida por alguns 
segundos 

7:59’43’’ –  8:01’20’’
*8:04’30’’ –  8:05’28’’
*8:07’58’’ –  8:10’42’’
*8:15’32’’ –  8:16’47’’
8:19’05’’ –  8:20’06’’
8:20’58’’ –  8:21’23’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Celi 

8:21’59’’ –  8:23’04’’

Cabelo com cachinhos, 
amarrado na frente.*A 

imagem foi interrompida 
nesse intervalo por alguns 

segundos 

7:55’44” – *8:06’22’’
8:08’51’’– *8:12’27’’
8:15’06’’ –  8:16’29’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Ned 

8:20’14’’ –  8:23’19’’

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

*7:59’55’’ –  8:05’25’’
*8:08’48’’ –  8:10’07’’
8:10’23’’ –  8:12’12’’
8:12’35’’ –  8:15’03’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Rita 

8:17’02’’ –  8:20’08’’

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

 
 
 
 
 
 

Continua 
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Recortes ( Creche 1 ) 
Sessão Data 

2005 
Início da 

coleta Fita 

Nome Intervalo Observações 

7:56’14’’ –  7:57’40’’
*7:58’03’’ –  8:03’09’’
8:16’58’’ –  8:18’10’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Karli

8:21’01’’ –  8:23’23’’

*As vezes encoberta pela 
professora 

7:56’14’’ –  7:57’40’’
7:58’03’’ –  8:02’53’’
8:03’17’’ –  8:04’20’’
8:04’30’’ –  8:04’54’’
*8:05’06’’–  8:05’42’’
8:06’39’’ –  8:07’30’’
8:10’15’’ –  8:12’38’’
8:15’10’’ –  8:16’17’’

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Malu

8:20’10’’ –  8:20’34’’

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Vivi __ Não foi à Creche 

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Lalo __ Não foi à Creche 

1ª 19/10 7:48’32’’ 1 Naum __ Não foi à Creche 
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ANEXO E 

 
 

 
TABELA DE MINUTAÇÃO 

 

Recortes ( Creche 2 ) 
Sessão Data 

2005 
Início da 

coleta Fita 

Nome Intervalo Observações 

8:02’33’’ –  8:07’15’’ 
8:07’50’’– *8:08’23’’ 
8:09’28’’ –  8:13’01’’ 
8:13’19’’ –  8:17’25’’ 
8:17’50’’ –  8:19’28’’ 
8:20’35’’ –  8:23’33’’ 
8:29’06’’ –  8:29’45’’ 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Lilica

8:30’40’’ –  8:32’29’’ 

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

8:04’32’’ –  8:05’54’’ 
8:06’43’’ –  8:07’17’’ 
8:07’48’’– *8:08’50’’ 
8:09’52’’ –  8:11’46’’ 

 8:19’28” – *8: 23’33’’ 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Joca 

8:30’54’’ –  8:32’29’’ 

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

8:08’24’’– *8:09’34’’ 
8:13’21’’ –  8:13’50’’ 
8:14’35’’– *8:16’22’’ 
8:19’28’’– *8:23’35’’ 
8:25’54’’ –  8:28’10’’ 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Aína 

8:29’46’’ –  8:32’29’’ 

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

8:04’02’’– *8:08’02’’ 
8:14’35’’– *8:17’27’’ 1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Toni 
8:17’55’’ –  8:18’33’’ 

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 
8:13’57’’– *8:17’27’’ 
8:18’33’’ –  8:19’26’’ 
8:21’12’’ –  8:22’15’’ 
8:24’49’’– *8:25’54’’ 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Iane 

*8: 28’45’’–  8:29’46’’ 

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

 
Continua 
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Recortes ( Creche 2 ) 
Sessão Data 

2005 
Início da 

coleta Fita 

Nome Intervalo Observações 

8:02’33’’ –  8:07’33’’ 
8:07’48’’ –  8:08’50’’ 
7:09’52’’– *8:13’18’’ 
* 8:14’14’’ – 8:17’25’’ 
8:18’00’’ –  8:19’28’’ 
8:20’46’’ –  8:23’33’’ 
8:26’10’’– *8:28’45’’ 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Drile 

8:29’45’’ –  8:32’29’’ 

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

8:02’34’’ –  8:03’25’’ 
8:06’16’’– *8:08’02’’ 
8:08’24’’ –  8:09’08’’ 
8:09’50’’ –  8:10’26’’ 
8:19’28’’ –  8:20’05’’ 
8:20’36’’ –  8:23’35’’ 
8:25’54’’ –  8:27’53’’ 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Lael 

8:30’35’’ –  8:32’29’’ 

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Mari __ Dormindo durante a 
filmagem 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Ana __ No colo da mãe 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Licaly __ Não foi à Creche 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Eno __ Não foi à Creche 

8:13’19’’–*8:17’25’’ 
8:17’50’’ – 8:19’28’’ 
8:23’42’’ – 8:24’16’’ 
8:25’02’’ – 8:25’55’’ 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Geno

8:28’45’’ – 8:29’45’’ 

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

 
 
 

Continua 
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Recortes ( Creche 2 ) 
Sessão Data 

2005 
Início da 

coleta Fita 

Nome Intervalo Observações 

8:02’34’’– *8:08’02’’ 
*8:12’08’’ –  8:12’55’’ 
8:13’21’’–  8:13’50’’ 
8:14’35’’– *8:17’27’’ 
8:18’33’’ –  8:19’26’’ 
8:20’36’’ – 8:23’35’’ 
8:26’35’’– *8:28’44’’ 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Lia 

8:29’46’’ –  8:32’29’’ 

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 

1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Lale __ Não foi à Creche 

* 8:15’12’’ –   8:17’25’’
8:17’50’’–  8:19’28’’ 1ª 18/10 7:48’10’’ 1 Davi 
8:28’45’’–  8:29’45’’ 

*A imagem foi 
interrompida nesse 
intervalo por alguns 

segundos 
 



 

 

122

ANEXO F 

 

 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO NAS DIFERENTES SESSÕES: CRECHE 1 
 
 

Sessões ordenadas – creche 1 

  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª
Noana x x x x x x f x x x x x x f x x x x x x x 
Ned x x x x x f x x f x x x x f f x x x f x x 
Enile x x x x x x x x x x x x x x f f f f x x x 
Lip x x x x x x x x x x x x x f f x x x x x x 
Igor x x x x x x f x x x x x x f x x f f x x x 
Karli x f x f x x x f x x x f x x f x x x x x x 
Luiz x x f x f f x f f x f f x x x x f x x x f 
Lucas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Lalo f f x f f f x f x f f x f x f x x x x f f 
Mara x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x f 
Malu x f f x x x x f f f x x f x x x x x x x x 
Lara x x x x x x x x x x x x x x x x f f x x x 
Celi x x x x x x x x x x x x x x x f f f x x x 
Naum f f x x x x x x x x x x x f f f x f x x f 
Rita x f f f f f x x x x x x f f f x x x x x f 
Vivi f x x x x x x x x x x f x f f x f x x x x 
Edu 1 x x x f x x x x x x x x f x x x x x f f f 
Edu 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x f x 
Edu 3 x x x f x x f x x x x x x x x x x x x x x 
Edu 4 x x x x x x x x x f x x f x x x x x x x x 
 
X = presente na sessão de filmagem 
F = não participou da filmagem 
Edu 1 = educadora 1   Edu 2 = educadora 2   Edu 3 = educadora 3   Edu 4 = educadora 4 
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ANEXO G 

 

 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO NAS DIFERENTES SESSÕES: CRECHE 2 
 
 

Sessões ordenadas – creche 2 

  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª
Drile x x x x x x x x x x x x x x f x x x x x x 
Licaly f f x x x x x x x x x x x x x f f f x x x 
Lilica x x x x f x x x x f f f f x x x f x x x x 
Davi x x f x x x x f f f f f f f f f f x x f x 
Geno x x x x x x x x f x x x x x x x f f x f f 
Lale f x x x x f x x x x x x x f f x x f x x x 
Eno f f x x x x x x f f x x x x x x x x x f x 
Joca x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Lia x x x x x x x x x x x x x x f f f f f f x 
Aína x x x x x x f x f f f f x x x x x x x x x 
Iane x x f f f x x x x x x x x x x x x x x f x 
Lael x x x x x x x x x x x f f f f f f f f f f 
Toni x x x x x x x f x x x x x f x f f f x x f 
Mari x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Ana x x x x x x x f f x x x f f x x f f f x x 
Edu 1 f f f x x x x x x x x x f x x f f x f x x 
Edu 2 x x x x f x x x x x f f x x x x x x x x f 
Edu 3 x x x x x x x x x x x x x x x f f f f f f 
 
X = presente na sessão de filmagem 
F = não participou da filmagem 
Edu 1 = educadora 1   Edu 2 = educadora 2   Edu 3 = educadora 3    


	 
	 
	  

