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RESUMO 

Esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-Didáticos do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Regional de Blumenau (FURB), 
apresenta uma pesquisa que objetivou compreender as implicações estabelecidas entre as 
ações e relações de crianças de 0 a 2 anos com suas professoras e a prática pedagógica. A 
pesquisa, de natureza qualitativa, realizada em um Centro Municipal de Educação Infantil 
situado no município de São Francisco do Sul, Santa Catarina, possui como sujeitos onze 
crianças que frequentavam a sala de 0 a 2 anos e suas  professoras.  Utilizamos como 
instrumento de coleta de dados a observação registrada em vídeo e em diário de campo. Os 
vídeos foram transcritos e os dados, categorizados – a) a constituição do sujeito nas relações 
sociais; b) a mediação nas relações: o outro-professor; e c) as interações infantis: o outro-
criança – e analisados por meio da abordagem microgenética, à luz dos estudos, sobretudo, de 
Vigotski e de Bakhtin. A análise permitiu compreender que a constituição social da criança 
ocorre nas relações estabelecidas na esfera familiar e na esfera coletiva da Educação Infantil e 
que tais vivências fornecem subsídios às crianças para que se orientem e se relacionem nos 
espaços sociais em que estão inseridas. Quanto à mediação exercida pelas professoras, os 
resultados apontaram multiplicidades de sentidos atribuídos às ações infantis pelas 
professoras, que ora não as compreendem, ora se orientam por meio delas, além de que a 
constituição da professora também é determinante nas ações estabelecidas com as crianças. 
Referente às interações infantis, estas possibilitaram o entendimento da compreensão das 
crianças a respeito da organização social e da participação ativa das mesmas no 
reconhecimento e nas transgressões das regras, além de que estas criam situações e 
significações próprias entre seus pares. Ocorreram diversas intencionalidades que fazem parte 
das constituições culturais das crianças e cujos sentidos podem fazer parte de futuras ações e 
relações das crianças estabelecidas entre si e ressignificadas. Entendemos que a observação e 
a compreensão das ações e relações das crianças pelas professoras da Educação Infantil 
possam servir de subsídios para a sua prática pedagógica, bem como para que atuem como 
mediadoras do desenvolvimento das crianças. 
 
Palavras-chave: Ações. Relações. Crianças de 0 a 2 anos. Educação infantil. Prática 
pedagógica. 



 

 

                                                                ABSTRACT 

Present dissertation, linked to the  Pedagogical and Didactic Methods and Processes research 
line of FURB’s  (Universidade Regional de Blumenau) Post-Graduation Program, displays a 
research aiming at understanding  implications  established by small  children (0 to two years 
old), concerning the way they relate and act towards their teachers , as well as with the 
pedagogical practice.   Said research, of qualitative nature, was carried out in a Municipal 
Center for Children Education in the city of São Francisco do Sul, Santa Catarina, and its 
subjects were  eleven children, aged 0 to 2 years old,  and their teachers, sharing the same 
classroom.   As a data collecting tool, observations on video and a field diary were used.    
The videos were transcribed and the data categorized, as follows:   a) building-up of the 
subject in social relations;  b) mediation in relationships:  the other  is the teacher;  and c) 
child interactions:  the other is a  child.  Those aspects were analyzed through the micro-
genetic approach, mainly based on the studies of Vigotski and Bakhtin. Mentioned  analysis 
allowed a better understanding  of the child’s social constitution, showing that it occurs in the 
relations established in the family sphere, as well as, collectively, in Child Education centers, 
and that those experiences provide subsidies to children, so  that  they can guide themselves 
and   relate to the social spaces they are inserted in.  As to the mediation of the teachers, the 
results pointed at a vast number of meanings, related to the actions of children, that are not 
always understood, but also serve as guidance, added to the fact that the teacher’s constitution 
also determines actions established with children.  Regarding child interaction, same allow 
teachers to understand how children view social organization and their active participation in 
the recognition and breaking of rules, realizing that same create typical meanings and 
situations among their peers.   Many different situations took place that are part of the cultural 
constitution of the children and which meanings can be part of their future actions and 
relations and also be redefined. We understand that the observation and understanding of the 
actions and relations of children by the teachers of Child Education can serve as subsidies for 
their pedagogical practice, as well as for their actions as mediators of the development of the 
children. 
 
Key-words: Actions. Relations.  Children. Child education. Pedagogical practice. Mediation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Inicio1 este trabalho relacionando minha história de vida a alguns momentos 

vivenciados na minha infância e, posteriormente, como professora na Educação Infantil. São 

situações que, ao recordar, percebo que contribuíram para que eu escolhesse seguir a profissão 

de professora. Enquanto professora na Educação Infantil, trilhei caminhos nos quais aprendi 

muito. Tais aprendizagens fazem parte da trajetória de vida que contribuiu e influenciou a 

opção de ingressar no Mestrado em Educação.   

Nasci no município de Joinville, Santa Catarina, em 1980. Aos 4 anos, me mudei com 

minha família para a cidade de São Francisco do Sul, no mesmo estado, onde resido até os 

dias atuais. São Francisco do Sul é conhecida por suas praias de águas cristalinas e tem como 

principal atração o Museu Nacional do Mar. Sua economia gira em torno da exportação e 

importação de mercadorias pelo porto que possui o mesmo nome da cidade: São Francisco do 

Sul.  

Aos 7 anos, comecei a participar, com meu irmão mais novo, de movimentos 

religiosos, pois meus pais sempre nos levavam aos encontros na Igreja Católica Apostólica 

Romana. Recordo-me, ainda, de que, por falta de entendimento, facilmente me desmotivava 

diante das poucas atividades recreativas durante os encontros da igreja. Já com, 

aproximadamente, 13 anos, comecei a reunir, durante os encontros na igreja, outras crianças 

mais novas do que eu para brincarmos. Brincávamos de “escola” e, por ser a mais velha do 

grupo, vivenciava, nessas ações, a sensação de ser professora. Lembro-me de que 

primeiramente decidíamos em conjunto do que brincaríamos. Para tanto, eu fazia a seguinte 

indagação: “Do que vamos brincar hoje?” Após entrarmos num acordo, combinávamos os 

detalhes da brincadeira e a iniciávamos. Muitas dessas vezes, eu levava as crianças para 

brincar em uma praça localizada ao lado do Santuário Nossa Senhora da Graça.  A rua ao lado 

da praça era considerada perigosa, pois nela ficava a parada final dos ônibus que faziam a 

linha urbana. Na época, não conseguia perceber minha ingenuidade ao brincar com outras 

crianças naquele espaço perigoso durante o período noturno.  

Os anos foram passando e, a exemplo do que acontecia na minha infância, continuei a 

manter uma forte ligação com as crianças mais novas do que eu e com brincadeiras que 

partissem do interesse de todos. Aos 17 anos, optei pelo Magistério e, posteriormente, aos 18 
                                                 
1 Tendo em vista o caráter extremamente subjetivo nos momentos em que relaciono a minha história com os 
caminhos percorridos até a definição da pesquisa, faço uso do verbo na primeira pessoa do singular. A partir do 
levantamento das pesquisas sobre crianças de 0 a 2 anos, farei uso do verbo na primeira pessoa do plural. 
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anos, pelo ingresso no curso de graduação em Pedagogia. Compreendo que foram as 

vivências, principalmente em relação às brincadeiras durante a infância, que contribuíram 

para que eu fizesse essas duas opções em minha vida: o Magistério e o curso de Pedagogia.  

Durante a graduação em Pedagogia, antes de realizar o estágio supervisionado, meu 

interesse se voltou para a influência da música no desenvolvimento da criança. O interesse 

pela música ocorreu por eu crescer ouvindo e vendo meu pai tocar violão e ter aprendido a 

cantar e a tocar violão com ele. Devido às vivências familiares e o gosto pessoal por música, 

já atuando como professora de crianças de 0 a 6 anos, eu usava a habilidade de tocar violão 

para cantar músicas com as crianças, geralmente cantigas de rodas que aprendera em minha 

infância. Nos momentos em que cantávamos juntas, eu e as crianças da minha turma, 

acompanhadas pelo meu violão, eu observava o interesse e a motivação com que elas 

participavam desses momentos. A partir dessa experiência como docente, ainda cursando 

Pedagogia, pensei na possibilidade de elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

sobre a música na Educação Infantil. Todavia, a temática não chegou a ser delineada nem 

aprofundada, pois, no momento em que fui a campo e comecei a observar o contexto em que 

estavam inseridas as crianças, passei a refletir sobre outra ação que considerava inerente à 

infância: o brincar. Na instituição de ensino em que realizei o estágio, observei que as 

crianças brincavam somente quando as professoras precisavam se ocupar com tarefas 

relacionadas à organização da sala, dos materiais e dos armários nos quais roupas e utensílios 

de higiene eram guardados. As professoras não se preocupavam em observar, registrar e 

compreender as ações das crianças. Ao invés disso, conversavam e só interagiam com os 

pequenos quando percebiam discussões entre eles ou situações de perigo no manuseio de 

algum brinquedo. Observei, ainda, que as tentativas que as crianças faziam para interagir com 

as professoras não eram compreendidas, ou seja, quando entregavam brinquedos com a 

intenção de propor brincadeiras e de iniciar diálogos sobre fatos ocorridos no ambiente 

familiar, não obtinham a atenção das professoras.  

Em outro momento do estágio, comecei a observar as crianças brincando em um 

solário com muros altos, num espaço britado, sem árvores e sem brinquedos. Tal fato me 

remeteu à infância e aos momentos em que brincava com meus amigos no mangue que ficava 

em frente a minha casa. Nesse lugar, utilizávamos a vegetação para fazer cabanas e para 

brincar de “casinha2”. No referido local, havia um terreno onde caminhões despejavam barro 

para fazer o aterro. Utilizávamos esse barro para construir louças, casas em miniatura, 

                                                 
2 Nome dado a uma brincadeira em que os envolvidos imitam relações familiares. 
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bonecas, enfim, objetos com os quais gostávamos de brincar. Outro brinquedo que fazíamos 

com os “montes” de barro era o escorregador: jogávamos água no barro e escorregávamos. 

Lembro-me de que minha mãe não gostava da sujeira, mas eu adorava essa brincadeira.  

A partir das observações realizadas durante o estágio do curso de Pedagogia, em 2001, 

e das lembranças de minha infância, comecei a questionar sobre como as professoras 

poderiam ter sua prática enriquecida ao brincar com as crianças e participar das brincadeiras. 

Outro questionamento que me inquietou foi: O quanto o brincar contribui para o 

desenvolvimento infantil? A partir desses questionamentos, iniciei estudos teóricos, sobretudo 

das concepções de Vigotski (1998)3 e de Wajskop (1999). Esses estudos, concomitantemente 

com as discussões realizadas na disciplina referente ao Estágio na graduação em Pedagogia, 

com a professora Rosana Becker e as colegas de sala, fizeram-me compreender a dimensão do 

brincar na infância, pois o entendimento que tinha sobre o brincar estava relacionado apenas 

às experiências prazerosas que tivera durante a minha infância.  

Após a interiorização de novos saberes, passei a repensar minha prática como 

professora de crianças de 0 a 6 anos de idade e novamente me inquietei ao constatar uma 

ruptura entre as ações infantis e o planejamento das atividades pedagógicas, o que me levou a 

elaborar um novo questionamento: Por que há momentos de ruptura entre o prazer e o 

aprender? Por que não utilizar as ações infantis para planejar intervenções pedagógicas? Para 

responder, mesmo que parcialmente, a essa minha inquietação, em 2005, três anos após a 

conclusão da graduação em Pedagogia, participei de um Curso de Especialização em 

Pedagogia da Infância, sendo que utilizei o livro Psicologia do Jogo, escrito por Elkonin 

(1998), para fundamentar meu trabalho monográfico intitulado “Jogo: concepção ou 

ferramenta na perspectiva sócio-cultural?”. Por meio desse estudo, compreendi ainda mais a 

gama de contribuições do brincar, o qual Elkonin (1998) denomina de jogo protagonizado no 

desenvolvimento infantil, pois permite que a criança seja espontânea e mostre suas dúvidas, 

inquietações e curiosidades. Compreendi, assim, que a utilização do jogo protagonizado de 

forma estritamente didática enfraquece a amplitude da contribuição do mesmo no 

desenvolvimento infantil.  

Igualmente compreendi que o brincar é um jogo de papéis no qual a criança 

protagoniza ações e demonstra seu nível de desenvolvimento por meio de regras que orientam 

suas atitudes. Diante dessa compreensão, elaborei outra questão: Quais as possibilidades de 

organizar ações educativas pautadas no interesse das crianças? Foi com esse questionamento 

                                                 
3 Referência da 5ª edição do livro publicado em Língua Portuguesa em 1998.  
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que, em novembro de 2006, fiz o exame seletivo no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Regional de Blumenau (FURB), no qual fui aprovada. Iniciei as 

atividades no Mestrado em Educação em março de 2007, ocasião em que ingressei no Grupo 

de Pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-Didáticos do referido programa.  

As discussões realizadas no Mestrado influenciaram minha concepção a respeito do 

interesse da criança: Como as crianças demonstram seu interesse? Se podemos perceber o 

interesse da criança por meio de sua linguagem oral nos momentos em que procuram os 

professores para relatar suas vivências ou se os professores podem perguntar às crianças o que 

gostam de fazer, do que querem brincar e se estas podem relatar oralmente demonstrando seu 

interesse, então para que observá-las no brincar?  

Minha intenção inicial era realizar uma pesquisa com crianças de 2 a 4 anos, idade 

com a qual atuei nos últimos três anos e com a qual sinto afinidade enquanto professora. 

Todavia, os questionamentos e debates no grupo de pesquisa me fizeram compreender que a 

criança pode se expressar, por meio de relatos verbais. Mas, e os bebês? Como seria o 

cotidiano das crianças de 0 a 2 anos? Os pequenos que falam podem se expressar pela fala. 

Mas, e os que ainda não falam? Como entender as manifestações infantis? Certamente pelas 

ações; mas quais ações? Como interpretar tais ações? 

Essas inquietações me acompanhavam até nas visitas que fazia a minha mãe às sextas-

feiras, quando retornava de Blumenau, onde ocorriam os encontros no grupo de pesquisa do 

qual participo. Em umas dessas sextas-feiras, saí de Blumenau, fui para São Francisco do Sul 

e passei na casa dos meus pais, como de costume. Iniciei uma conversa com minha mãe sobre 

a possibilidade de realizar uma pesquisa com bebês e sobre minhas dúvidas. Ela, então, que 

não é pedagoga e tem somente o Ensino Fundamental completo, começou a relatar situações 

vivenciadas comigo antes dos dois anos de idade, algumas desconhecidas para mim até aquele 

momento. Dentre as inúmeras situações recordadas sobre as quais conversamos, o que mais 

me chamou a atenção foi sua preocupação cuidadosa com o meu desenvolvimento. 

Minha mãe contou que eu “nasci de sete meses” e que a gravidez fora de alto risco e 

muito complicada. Nasci pesando um quilo e meio. “Você era ‘pequeninha’ assim”, falou 

minha mãe afastando as mãos aproximadamente uns trinta centímetros. Segundo ela, meu 

nome seria Eliza Beth, mas, como considerou que o nome fosse grande demais para um bebê 

tão pequeno, mesmo com a família se dirigindo à maternidade para conhecer a Eliza Beth, 

resolveu me dar o nome Gilvana. 

Naquela noite de sexta-feira, minha mãe contava emocionada a preocupação que tinha 

com o meu desenvolvimento. Na época, nas consultas com o pediatra, ela, que havia cursado 
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até a quarta série, prestava atenção em suas recomendações e as seguia rigorosamente. 

Relatou que observava se meus olhos se movimentavam seguindo algum objeto, se eu 

relacionava sons e se os reconhecia. Para saber se eu me lembrava dos sons ou se relacionava 

situações, contou o alívio que sentiu ao perceber que eu reconhecia o som da moto do meu pai 

chegando e que, em seguida, olhava para a porta esperando que esta se abrisse. Meu pai 

entrava e, após avistá-lo, eu o recebia com um largo sorriso. Contou, ainda, que conversava o 

dia todo comigo, desde quando cheguei da maternidade, com quarenta e dois dias. “Vai ver 

que é por isso você é tão tagarela”. Falou isso sorrindo, atribuindo meu jeito falante às 

relações que estabeleceu comigo na primeira infância. 

Disse minha mãe: “Eu puxava muito por ti, Mana”. Também relatou que, devido à 

suspeita de hidrocefalia, os cuidados se redobraram. “Todo mês o Dr. Mário media sua 

cabeça, porque ela tava crescendo mais que teu corpo”.  E relatou as estratégias para verificar 

como estava meu desenvolvimento e se eu estava “pensando direitinho”. 

Uma das estratégias enumeradas por minha mãe era a das sandálias coloridas: “Mana, 

você tinha duas sandálias: uma vermelha e outra azulzinha. Aí eu dizia – Busca a sandália 

azul pra mãe. E, se você trazia a vermelha, eu dizia: ‘Não, Mana, a azul! Essa é a vermelha’. 

E você entendia e trazia a outra sandália”. Hoje eu penso nessas ações como pedagoga e 

vejo como minha mãe foi a mediadora do meu desenvolvimento, como define Vigotski 

(2000), ou como ela foi meu outro, conforme argumenta Bakhtin (2004). Suas estratégias 

maternas e preocupações fizeram com que eu me tornasse a Gilvana de hoje, mestranda em 

educação.  

Todavia, após esse bate-papo, na sala de jantar na casa dos meus pais, em julho de 

2007, passei a pensar sobre o desenvolvimento da criança nos dias atuais, na Educação 

Infantil. Como não frequentei a Educação Infantil, tive a mediação materna. E as crianças, 

hoje? Como se dá o desenvolvimento que é partilhado pela família e pela instituição? Será 

que há mediação das relações das crianças entre si? Como seriam as ações das crianças no 

ambiente de educação e cuidado coletivo? 

A conversa com minha mãe me deixou mais motivada para aprofundar os estudos a 

respeito das ações das crianças de 0 a 2 anos, tendo sido decisiva para a definição do tema de 

minha pesquisa. Também foram decisivas as experiências que tive em minha infância, a 

minha trajetória acadêmica, as contribuições de amigos pesquisadores do Mestrado, os autores 

estudados e as orientações valiosas da professora Julianne. 

Ao me questionar sobre a organização das atividades a partir do interesse da criança, 

encontrei os estudos de Tristão (2004), que respondeu à minha indagação ao salientar a 
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articulação com a família e a observação das ações das crianças enquanto instrumento para a 

ação pedagógica com os pequenos de 0 a 6 anos. Contudo, ainda subsistiram os 

questionamentos: Quais elementos das ações é preciso observar para a organização da prática 

pedagógica? Como as relações se estabelecem? Como as crianças de organizam?  

Assim, defini que realizaria uma pesquisa sobre as ações pedagógicas com crianças de 

0 a 2 anos que frequentam a Educação Infantil. Como compreendo que o local social é 

determinante nas relações nele estabelecidas, considerei necessário entender, primeiramente, 

como está regulamentada a Educação Infantil nacionalmente. Dessa forma, busquei na 

literatura informações para contextualizar o espaço da Educação infantil no Brasil e o impacto 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, no atendimento às crianças de 0 

a 6 anos.  

A Educação Infantil é caracterizada, pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, como 

direito da criança. Conforme a LDB, a primeira etapa da Educação Básica, que engloba a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental, tem por objetivo o desenvolvimento integral da 

criança em seus aspectos físico, psicológico e cognitivo, complementando a ação da família e 

da comunidade (BRASIL, 2008). 

A partir da promulgação da LDB de 1996 – Lei nº 9.394/96 –, as creches, que até 

então eram consideradas assistenciais e educacionais, assumiram caráter integralmente 

educativo4. A importância dessa mudança está na preocupação governamental com o 

desenvolvimento da criança. Antes da promulgação da referida LDB, o atendimento estava 

focado no bem-estar da criança, pois seu desenvolvimento ocorria por intermédio de cuidados 

de profissionais denominadas “atendentes de creches” ou “crecheiras” que, em sua maioria, 

não possuíam qualificação técnica fornecida pelo Magistério. Segundo o artigo 62 da Lei nº 

9.394/96:  

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, e oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 2008, 
site )  

                                                 
4 A historicidade do atendimento à criança e a orientação quanto a esse atendimento serão abordadas plenamente 
no Capítulo III do nosso trabalho. Optamos por mencionar a transição entre a concepção assistencialista somente 
para visualizar o impacto da LDB em relação ao atendimento à criança. 
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Em consonância com o que prescreveu a Lei nº 9.394/96, em seu artigo 62, passou a 

ser exigido dos profissionais que atuavam na Educação Básica que concluíssem o Magistério. 

Posteriormente, o governo lançou campanhas para que esses professores cursassem Pedagogia 

ou o Normal Superior. Essa ação governamental não só aumentou a oferta do número de 

vagas e de períodos alternativos nas universidades que já ofereciam o curso de Pedagogia, 

mas também levou à abertura de novas faculdades que passaram a oferecer o mesmo curso. 

Quanto a esse crescimento, cabe questionar: Como ocorre a formação inicial do professor? Há 

preocupação com a qualidade do atendimento a crianças de 0 a 6 anos? Quais cuidados foram 

tomados em referência à regulamentação das faculdades de Pedagogia? Tais questionamentos 

remetem ao entendimento de que, ainda hoje, a preocupação com a qualidade do serviço 

oferecido independe da obrigatoriedade da Lei, mas da formação pessoal do profissional que 

atuará na Educação Infantil. 

Quanto ao movimento de transição do caráter emergencial e assistencial para o 

educativo que ocorreu na Educação Infantil, estabelecido Lei nº 9.394/96, este alavancou 

pesquisas relacionadas à primeira etapa da Educação Básica. Uma das preocupações possíveis 

dessas pesquisas está relacionada aos encaminhamentos metodológicos utilizados com 

crianças pequenas, objetivando compreender o desenvolvimento infantil e propor práticas 

pedagógicas para essa modalidade de ensino. Se anteriormente as atividades estavam voltadas 

apenas aos cuidados relacionados à higiene e à alimentação, atualmente há a compreensão de 

que, nos mais diversos momentos de cuidado, há educação e que, nos momentos de educação, 

há cuidado, o que constitui o binômio cuidar e educar. 

Além da mudança do caráter das instituições de Educação Infantil e do perfil dos 

profissionais que nelas atuavam, ocorreu, após a aprovação da LDB de 1996, uma mudança 

relacionada à responsabilidade da oferta e da manutenção da Educação Básica. Conforme 

preceitua o artigo 11, inciso V, da Lei nº 9.394/96, é incumbência dos municípios  

[...] oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 
ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 2008, 
site, grifo nosso) 

  Kramer (2006) destaca que, anteriormente à aprovação da Lei nº 9.394/96, nas décadas 

de 1980 e de 1990, as ações voltadas para as crianças de 0 a 6 anos eram organizadas e 

motivadas pelo governo federal em parceria com os estados e municípios, com medidas 
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compensatórias e de baixo custo. Assim, o estado e a Secretária do Bem-Estar de cada 

município, em conjunto, orientavam as referidas ações. A LDB de 1996 determinou que os 

municípios seriam os responsáveis pela oferta da Educação Básica e que só poderiam investir 

em outras modalidades de ensino após atenderem plenamente às necessidades de sua área de 

competência.  

Após contextualizarmos5, por meio da literatura e da LBB de 1996, o espaço da 

Educação Infantil, haja vista a nossa pesquisa estar direcionada às ações e relações com 

crianças de 0 a 2 anos, procuramos conhecer as produções acadêmicas que discutem a respeito 

da área de nosso interesse. Para tanto, no mês de maio de 2007, efetivamos, em bibliotecas e 

sites relacionados à educação, uma busca por trabalhos acadêmicos que enfocassem as ações 

das crianças de 0 a 2 anos na Educação Infantil. Para isso, utilizamos as palavras-chave 

“prática pedagógica”, “desenvolvimento infantil” e “criança”, com enfoque no período de 

1998 a 2007. 

Os domínios selecionados foram: www.anped.org.br, da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED); www.uff.br, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF); www.unicamp.br, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 

www.ufsc.br, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); www.ufrgs.br, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e www.bdtd.ibict.br, da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações.  

No domínio da UFSC, encontramos três trabalhos referentes a pesquisas com crianças 

de 0 a 2 anos: duas dissertações de Mestrado em Educação e uma dissertação de Mestrado em 

Psicologia. Na página virtual da UNICAMP, também encontramos três trabalhos que se 

referem a pesquisas com crianças de 0 a 2 anos: três dissertações de Mestrado em Educação. 

No domínio da UFF, localizamos um trabalho referente à Educação Infantil: uma tese de 

Doutorado em Educação. Por último, na página virtual da UFRGS, encontramos um trabalho: 

uma dissertação de Mestrado em Psicologia.  No ano de 2008, encontramos mais uma 

dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal do Estado de Santa Catarina 

nesse mesmo ano. Assim, tal pesquisa foi incluída no levantamento realizado em 2007. Na 

ANPED e na BDTD, encontramos pesquisas que já haviam sido acessadas nos sites das 

universidades. 

Fizemos a leitura dos oito trabalhos encontrados em 2007 e do trabalho encontrado em 

2008 e elaboramos o Quadro 1 (Apêndice A), no qual apresentamos os pesquisadores, os 

                                                 
5 A partir desse momento, usaremos o verbo na primeira pessoa do plural, pois compreendemos o processo de 
pesquisa enquanto diálogo entre a pesquisadora e suas buscas. 
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objetivos, as metodologias adotadas e as considerações. O objetivo geral das oito pesquisas 

variou entre investigar, compreender, dar visibilidade, apreender, desvelar, conhecer e 

analisar as ações das crianças no interior da creche. Além disso, todas foram delineadas com 

inspiração etnográfica, sendo que os instrumentos de coleta de dados mais utilizados foram o 

registro em vídeo das ações das crianças e anotações no diário de campo.  

Dentre os oito estudos que encontramos em 2007, ressaltamos, em referência às 

considerações, o de Coutinho (2002) que aponta um desencontro entre as propostas da 

instituição e as das crianças; o de Agostinho (2003) que ressalta a necessidade de um lugar de 

brincadeira e de liberdade para as crianças; e o de Bressani (2006) que destaca a falta de 

compreensão dos professores em relação às linguagens infantis, ou seja, as diversas 

estratégias das crianças em se comunicarem. 

Igualmente damos destaque aos estudos de Cruz (1995), de Prado (1998) e de Borba 

(2005) que elegeram as crianças enquanto sujeitos da pesquisa e sugeriram, em suas  

considerações: a) que as ações das crianças sejam analisadas pelos professores de acordo com 

o ponto de vista adulto, pois, ao perceberem essa dinâmica, as crianças procuram se adaptar às 

intervenções dos professores para fazer parte do contexto social (CRUZ, 1995); b) a 

necessidade de elaboração de novos conhecimentos sobre a diversidade sociocultural e sua 

possível articulação em uma Pedagogia de Educação Infantil (PRADO, 1998); e c) que os 

professores passem a utilizar as ações infantis como base para a organização dos espaços e 

das atividades realizadas nas instituições de Educação Infantil (BORBA, 2005). As 

pesquisadoras mencionadas incentivam, nas considerações, que outras pesquisas sejam feitas 

para dar continuidade aos estudos realizados sobre as linguagens infantis. 

Andrada (2001), em sua pesquisa de Mestrado em Psicologia, analisou imagens de um 

dia de interação entre os bebês em uma creche. A pesquisa compreendeu o processo de 

significação entre a professora e os bebês. Com a análise, Andrada (2001) constatou que a 

professora guiava suas ações mediante as normas da instituição, as flexibilizando poucas 

vezes de acordo com a necessidade das crianças. Dias (2005) investigou o brincar das crianças 

em dois contextos sociais distintos: uma creche pública e uma creche privada.  Adotou a 

metodologia de observação com alguns registros fotográficos. Em suas análises, observou que 

as crianças são iniciadas precocemente no modelo capitalista e que têm compreensão de seus 

papéis sociais. 

  Quanto ao estudo que encontramos em 2008 – o de Schmitt (2008) – este contribuiu 

para ampliarmos a pesquisa que realizamos em 2007. Schmitt (2008) realizou, em sua 

dissertação, a análise da produção científica sobre a educação de crianças de 0 a 3 anos no 



 22 

Brasil. Schmitt (2008 p. 40-41) encontrou “58 pesquisas, entre teses e dissertações, 31 da 

Educação, 16 da Psicologia, 5 das Ciências da Saúde, 3 das Ciências do movimento, 2 do 

Serviço Social e 1 da Econômica Doméstica”. Após o levantamento dos dados, a pesquisadora 

agrupou os trabalhos por temáticas que compreendem interações entre crianças, formação e 

prática dos professores, relação professor-criança sob o olhar do adulto, proposta pedagógica, 

desenvolvimento infantil e a adaptação do bebê à creche. 

No que se refere às ações das crianças de 0 a 2 anos, Schmitt (2008, p. 40, grifos no 

original) encontrou  

[...] na área da Educação quatro estudos: Nos momentos de alimentação (PAULA, 
1994); Sobre as interações (BASTOS, 1995); As manifestações infantis nas 
brincadeiras (PRADO, 1998); As ações infantis nos momentos de alimentação, 
higiene e sono (COUTINHO, 2002). Todas essas pesquisas envolvem crianças de 1 
a 3 anos.   

Ao realizarmos o estudo dos oitos trabalhos, observamos que havia, entre eles e  nossa 

intenção de pesquisa, uma aproximação no sentido de que todos os autores procuraram 

compreender as ações infantis no contexto da Educação Infantil. Todavia, somente Schmitt 

(2008) destaca, em sua discussão, a organização das ações com as crianças e as relações entre 

as crianças estabelecidas no ambiente coletivo. Procuramos, em nossa pesquisa, como Schmitt 

(2008), compreender as relações estabelecidas na Educação Infantil. Contudo, fizemos uso de 

uma metodologia para coleta e análise dos dados diferente da utilizada pela pesquisadora 

citada, o que permitiu, apesar da semelhança na intenção da pesquisa, que realizássemos 

recortes diferentes e análises distintas dos dados.  

Feita a leitura e a análise dos oito trabalhos pesquisados na área de interesse e a 

reflexão acerca do processo educativo de crianças pequenas, delimitamos a questão-problema 

de nossa pesquisa: Quais implicações podem ser estabelecidas entre as ações e relações de 

crianças de 0 a 2 anos e suas professoras  e a prática pedagógica? 

O objetivo geral ficou, então, assim definido: Compreender as implicações 

estabelecidas entre as ações e relações de crianças de 0 a 2 anos com suas professoras e a 

prática pedagógica. 

Em relação aos objetivos específicos, definimos: 

- Analisar a constituição infantil das crianças de 0 a 2 anos e seu desenvolvimento por 

meio das ações e relações estabelecidas entre si e entre as crianças e as professoras de um 

Centro Municipal de Educação Infantil de São Francisco do Sul, SC.  
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- Avaliar o processo de mediação das professoras em relação às crianças de 0 a 2 anos 

de um Centro Municipal de Educação Infantil de São Francisco do Sul, SC. 

- Compreender as interações entre crianças de 0 a 2 anos de um Centro Municipal de 

Educação Infantil de São Francisco do Sul, SC, referentes às estratégias de comunicação 

utilizadas  por elas. 

A estrutura deste trabalho ficou assim delineada: INTRODUÇÃO, Capítulo I; 

METODOLOGIA, Capítulo II; A CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL DA 

INFÂNCIA, Capítulo III, com a subseção O espaço histórico e cultural da Infância em São 

Francisco do Sul; A CONSTITUIÇÃO DAS RELAÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 

Capítulo IV, subdividido nas seguintes seções: “Ela sempre faz isso”: a constituição do 

sujeito nas relações sociais; “Eu puxei a cordinha sem ela pedir”: a mediação do professor, 

suas ações e relações com as crianças; “Deixa ela brincar, deixa.”: as interações entre as 

crianças; CONSIDERAÇÕES FINAIS, Capítulo V; REFERÊNCIAS; e APÊNDICES.  

Uma vez feita a exposição dos caminhos que percorremos para a escolha do tema, da 

justificativa, da questão-problema e dos objetivos, proponho-me a apresentar, no capítulo a 

seguir, a construção dos procedimentos metodológicos que possibilitaram a realização desta 

pesquisa. 
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2 METODOLOGIA 

Na realização deste estudo, trilhamos muitos caminhos a fim de definir a metodologia 

que contribuiria para alcançarmos o nosso objetivo de compreender as implicações 

estabelecidas entre as ações e relações de crianças de 0 a 2 anos com suas professoras e a 

prática pedagógica. Ao elegermos as ações e relações de crianças enquanto objeto de estudo, 

nossa principal preocupação foi traçar um percurso metodológico que respeitasse essas 

crianças como sujeitos de nossa pesquisa.  

Diante do desafio de realizar esta pesquisa com crianças de 0 a 2 anos, efetuamos um 

levantamento para conhecer o modo pelo qual outros pesquisadores avaliaram os 

procedimentos metodológicos em estudos realizados com crianças. Encontramos em Silva et 

al. (2005) que, em relação  

[...] à sociologia da infância, desde a investigação feita nos anos 40 por Fernandes 
(1979), passando pela publicação de Martins (1993), a tradução dos trabalhos de 
Montandon (2001), Sirota (2001), além dos trabalhos de Quinteiro (2000, 2002), 
Faria, Dermartini e Prado (2002), Gouvêa (2002), este é um campo em 
constituição. (SILVA et al. 2005, p. 46).  

A retrospectiva histórica realizada por Silva et al. (2005) aponta o quanto são recentes 

as pesquisas que levam em consideração a Sociologia da Infância, ciência que discute as 

relações e as culturas produzidas pelas crianças, principalmente no que se refere à 

organização do brincar. As crianças como sujeitos de pesquisa e suas ações começaram a ser 

descortinadas a partir de 1940, quando o caminho metodológico estava “[...] baseado nas 

contribuições da antropologia [...] e na construção de um olhar e de uma escuta sensível para 

captar e compreender crianças e adultos em suas interações” (SILVA et al., 2005, p. 47). Os 

estudos antropológicos impulsionaram pesquisas que focavam as ações das crianças por meio 

de observações cuidadosas que visavam compreender suas interações com seus pares6. 

Cohn (2005, p. 10) esclarece o interesse da Antropologia na participação de crianças 

em pesquisas científicas, já que essa perspectiva teórica reconhece “[...] na criança um objeto 

legítimo de estudo”. Na busca pelo protagonismo infantil, Cohn (2005) explicita que vários 

pesquisadores estudaram crianças de diversas culturas a fim de compreenderem sua 

organização e as relações estabelecidas entre elas e os adultos. Dessa maneira, constituímos 

                                                 
6 O conceito “pares” utilizado por Silva et al. (2005) faz referência à interação entre crianças do mesmo grupo 
social. 
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uma compreensão acerca da infância enquanto construção social enraizada na cultura7, 

entendida neste estudo como o contexto social no qual a criança está inserida. 

Em referência à observação e à compreensão das ações das crianças com outras 

crianças como categoria social, encontramos, em Carvalho e Beraldo (1989), um 

levantamento sobre a socialização das mesmas. As autoras constataram que, em 186 

sociedades, as crianças passavam a maior parte do tempo com outras crianças. Esses dados 

levaram Carvalho e Beraldo (1989) à conclusão de que, se tivessem pesquisado as crianças 

para conceber os espaços destinados a elas, não teriam sido organizadas as instituições de 

Educação Infantil com base na segregação por idade, limitando a socialização das crianças 

entre si e a construção de uma pedagogia voltada para as etapas do desenvolvimento. 

Na constituição de pesquisas em educação, segundo Carvalho e Beraldo (1989), a 

academia oferece pouca credibilidade no que se refere à utilização de crianças enquanto 

sujeitos de pesquisa. Segundo as autoras, duas concepções no que se refere à criança estão 

inculcadas na sociedade: o mito da criança incompetente e o mito do futurismo. A respeito do 

mito da criança incompetente, as autoras afirmam que este teve origem na Antiguidade, 

quando o conhecimento prévio da criança não era levado em consideração e esta era 

considerada incompetente por não possuir a lógica adulta de pensamento e não conseguir 

realizar as mesmas tarefas que os adultos. Sobre o mito do futurismo, Carvalho e Beraldo 

(1989) afirmam que as crianças eram vistas como o futuro do Brasil, isto é, não eram 

consideradas como sujeitos na infância, e suas ações não influenciavam a constituição da 

história em seu contexto. Eram vistas como a promessa de um mundo melhor. Nenhuma das 

concepções – mito da criança incompetente e mito do futurismo – encorajaram a realização de 

pesquisas com crianças. Carvalho e Beraldo (1989) discutem a realização de pesquisas que 

considerem as crianças não somente objetos de pesquisa, mas também sujeitos participantes. 

As autoras argumentam que a compreensão da infância como categoria social possibilitou o 

interesse acadêmico em realizar pesquisas com foco na criança. Neste sentido, consideramos 

essencial, para nossa pesquisa, conceber a infância como categoria social, pois 

compreendemos que as crianças são sujeitos inerentes à cultura. 

 Ante o exposto, é de fundamental importância a compreensão das crianças como 

sujeitos da própria compreensão de mundo, protagonistas da sua história, bem como a 

compreensão das crianças de 0 a 2 anos como sujeitos de nossa pesquisa. Conforme Dias 

(2005, p. 48):  

                                                 
7 No Capítulo III, apresentamos uma discussão mais detalhada sobre o conceito de cultura atrelado à temática 
investigada. 
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Tirar as crianças do anonimato tem sido um dos grandes méritos das pesquisas em 
Educação Infantil, que ainda buscam seus jeitos próprios de investigar em virtude 
da dificuldade, por exemplo, de se dar voz às crianças pequenas que ainda não 
falam e da necessidade de se buscar metodologias, de se refinar o olhar sobre a 
criança e de se descobrir as várias outras possibilidades de coletas de dados além da 
oralidade dos sujeitos. 

Conforme elucida Dias (2005), a relevância das pesquisas realizadas na Educação 

Infantil reside na busca de meios que possibilitem conceber crianças como sujeitos de 

pesquisa, tirando-as do anonimato. Assim, o interesse dos pesquisadores, na busca por 

metodologias diferenciadas, possibilita o uso de recursos que valorizem e redimensionem a 

expressividade das crianças, as suas ações, os seus movimentos, as suas sensações e a lógica 

estabelecida nas relações infantis. 

Na direção apontada por Dias (2005), traçamos o percurso metodológico desta 

pesquisa concebendo as crianças enquanto sujeitos de nosso estudo e buscando estratégias a 

fim de registrar e analisar as ações e as relações dessas crianças no espaço da Educação 

Infantil. Neste sentido, este estudo se fundamenta na abordagem qualitativa que, segundo 

Bogdan e Biklen (1994), possui cinco características: os dados são recolhidos diretamente 

pelo pesquisador com os sujeitos da pesquisa por meio de instrumentos para coleta de dados; 

a pesquisa é descritiva, isto é, os dados são descritos minuciosamente a fim de contribuir com 

a análise dos mesmos; o interesse está no processo e não nos resultados, ou seja, por meio do 

processo da pesquisa, os dados são descortinados; a análise dos dados é realizada de forma 

indutiva, o que cumpre ressaltar a profundidade dos dados coletados, e não meramente a 

acumulação destes; e, finalmente, o significado é de importância vital para a pesquisa, 

revelando os resultados obtidos por meio da análise.  

No que se refere a nossa pesquisa, entendemos que atende a, pelo menos, duas das 

características apresentadas por Bogdan e Biklen (1994): os dados foram recolhidos 

diretamente pela pesquisadora, por meio de observações registradas em vídeos, e a análise dos 

dados foi indutiva.  

Após definirmos o caráter da pesquisa, nos voltamos à escolha do universo onde se 

efetivaria tal pesquisa. A escolha recaiu sobre a cidade de São Francisco do Sul, situada em 

Santa Catarina, pois residimos atualmente nesse município, bem como atuamos em sua rede 

de ensino na área de Educação Infantil. O município está situado na região Nordeste do estado 

e tem a população de, aproximadamente, trinta mil habitantes. Historicamente, é a terceira 

cidade mais antiga do Brasil e possui um patrimônio arquitetônico que é referência na região, 

bem como é sede do Museu Nacional do Mar. Geograficamente, trata-se de uma ilha ligada ao 
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continente por um aterro, formando uma península. Devido a sua localização, a principal 

atividade econômica está voltada à pesca e às transações portuárias realizadas no Porto de São 

Francisco do Sul. Outra fonte de renda é o turismo que se intensifica nos meses referentes à 

estação do verão.  

Para a escolha da instituição de ensino na qual realizaríamos a pesquisa, definimos 

como critério que possuísse o menor número de crianças em relação ao número de professoras 

de cada turma. Cabe destacar que a nossa preocupação em privilegiar o espaço em que 

estivesse um menor número de crianças em relação aos professores teve como inspiração os 

trabalhos de Coutinho (2002), de Prado (1998) e de Schmitt (2008) que argumentam a 

necessidade de rever o número de profissionais em relação ao número de crianças, pois o 

elevado número de crianças para poucos adultos implica na limitação dos momentos de 

relações individuais estabelecidos entre os professores e as crianças. A consequência reside no 

tempo limitado em que cada criança receberá atenção. 

A escolha do campo de pesquisa ocorreu após uma reunião com a Secretária  

Educação do município, juntamente com a Diretora de Educação Infantil, a Coordenadora de 

Educação Infantil e a Supervisora da Educação Infantil. Durante a reunião, expusemos o 

projeto de pesquisa o qual foi aprovado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e 

pela secretária desta pasta, que se colocaram à disposição para o esclarecimento de quaisquer 

dúvidas no que concerne à sistemática da Educação Infantil na rede municipal de ensino.  

O passo seguinte foi a realização de um levantamento in locus sobre os Centros 

Municipais de Educação Infantil que atendiam a crianças de 0 a 2 anos no município de São 

Francisco do Sul. Em outras palavras, realizamos esse levantamento por meio de visitas às 

instituições e de conversas com a coordenação e com os professores no mês de abril de 2007. 

Registramos todas as informações e impressões em diário de campo para que pudéssemos 

compará-las, analisá-las e definir a instituição que atendesse aos critérios de escolha que 

definimos.  

Visitamos os sete Centros Municipais de Educação Infantil  de São Francisco do Sul 

que oferecem atendimento a crianças de 0 a 6 anos. No Quadro 2, apresentamos os 7 Centros 

Municipais de Educação Infantil que visitamos e aos quais atribuímos um número por ordem 

de visitação. Nesse mesmo quadro, também apresentamos o número de professoras e de 

crianças de cada um desses Centros, bem como o número aproximado de criança por 

professora.  
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CMEI* NÚMERO DE 
CRIANÇAS 

NÚMERO DE 
PROFESSORAS 

NÚMERO APROXIMADO DE 
CRIANÇA/PROFESSORA 

1 17 05 3 
2 11 04 2 
3 22 05 4 
4 19 03 6 
5 22 04 5 
6 17 04 4 
7 22 05 4 

*Centro Municipal de Educação Infantil 
Quadro 1 - Levantamento da relação do número de crianças por adultos nos Centros Municipais de 
Educação Infantil em 2007  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2008).  

Dos sete Centros Municipais de Educação Infantil visitados e expostos no Quadro 1, o 

CMEI 2 foi o que apresentou o menor número de crianças por professora, que era o nosso 

critério para escolha da instituição que participaria de nossa pesquisa. Assim, ficou definido 

que realizaríamos o nosso estudo no CMEI 2, no qual, por coincidência, atuávamos como 

coordenadora pedagógica8 (SÃO FRANCISCO DO SUL, 2008). 

Na função de coordenadora pedagógica, coordenávamos o projeto “Valorizar a 

Criança é Garantir Seus Direitos”, por meio da promoção de palestras à comunidade sobre o 

direito das crianças; organizávamos a formação continuada, oportunidade em que 

orientávamos as professoras sobre a elaboração do projeto de ensino de cada turma; 

participávamos das reuniões de planejamento semanal, acompanhando a elaboração das 

propostas destinadas às crianças, bem como articulando as dificuldades encontradas com 

relação às famílias; organizávamos as paradas mensais para estudo, de acordo com a 

orientação da Secretaria de Educação do município; realizávamos a avaliação institucional 

com o corpo docente e a comunidade; e orientávamos sobre a Proposta de Avaliação, de cuja 

elaboração e implementação participamos orientando quanto aos relatos de aprendizagem e a 

elaboração das legendas das fotografias referente ao desenvolvimento da criança.     

O CMEI 2, segundo a Secretaria da Infra-Estrutura Urbana (SEINFRA) de São 

Francisco do Sul, está localizado no bairro Reta, com população estimada de 1.828 moradores 

(SEINFRA, 2008). Por toda a extensão do bairro, passa parte da Rodovia Duque de Caxias 

que dá acesso às praias Capri, Forte, Enseada, Itaguaçu, Prainha e Praia Grande. O bairro é 

predominantemente residencial, apesar de encontrarmos à margem da rodovia empresas, 

mercado, panificadoras e bares. No que tange às empresas, uma delas armazena contêineres e 

a outra administra um porto seco, ou seja, administra contêineres com cargas prontas para 

                                                 
8   Salientamos que, no momento de finalização e análise dos dados empíricos, já não atuávamos no CMEI 2. 
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serem embarcadas nos navios, haja vista que, no município, opera o Porto de São Francisco 

do Sul, como já mencionado. No mesmo bairro, há outros dois Centros Municipais de 

Educação Infantil que atendem a crianças de 0 a 6 anos. 

O CMEI 2, campo de nossa pesquisa, localiza-se em uma lateral da rodovia, em uma 

rua sem pavimentação, com casas simples, algumas de madeira e outras de alvenaria. Na rua 

em que está localizado, há poucas casas comerciais; há, ainda, uma oficina mecânica, uma 

igreja evangélica, uma lanchonete e dois bares. A rua é tranquila, e o movimento de carros é 

pequeno, em sua maioria, carros de moradores. É comum observar crianças brincando na rua. 

Ao buscarmos a história do CMEI 2, encontramos os pormenores relatados em seu 

Projeto Político-Pedagógico. A abertura do CMEI 2 foi motivada por um levantamento 

realizado por moradores da localidade, em 1998. Esse levantamento apontou que quarenta 

famílias necessitavam dos serviços de Educação Infantil, pois tinham crianças nas idades de 0 

a 6 anos, e que muitas mães tinham interesse de trabalhar, mas não o faziam por não terem 

onde deixar os filhos (SÃO FRANCISCO DO SUL, 2008). 

Então, um morador da localidade, dono de um loteamento, doou um terreno à 

prefeitura para que fosse construída uma “creche9” e um posto de saúde. Oito anos após a 

doação, no dia 22 de agosto de 2006, foi inaugurado o CMEI: a construção do prédio e o 

mobiliário foram financiados pela Empresa Vega do Sul, e os profissionais e a manutenção 

ficaram ao encargo da Prefeitura Municipal.  As atividades com as crianças iniciaram no dia 

quatro de setembro de 2006, com atendimento integral a sessenta e cinco crianças de 0 a 6 

anos. Dessas 65 crianças, 15 possuíam de 0 a 2 anos. Contudo, esse número varia a cada ano, 

pois o CMEI 2 está submetido à procura da comunidade e à realização de matrículas. No ano 

de 2008 e nos meses de realização da pesquisa, eram onze crianças atendidas, número que 

pode ter sofrido alteração, visto que não há período de matrículas e que as crianças podem ser 

matriculadas durante os doze meses do ano, caso haja vagas. No caso do CMEI 2, havia três 

vagas para crianças de 0 a 2 anos no período em que foi realizada a pesquisa, ou seja, nos 

meses de março e abril do ano de 2008. Quanto ao posto de saúde, as obras ainda não haviam 

iniciado até a realização desta pesquisa. 

Descreveremos, a partir de agora, o CMEI, com a impressão que tivemos e 

registramos em nosso diário de campo. Na entrada do CMEI, há uma recepção com uma mesa 

e cadeiras. Nesse espaço, a coordenadora recebe os pais para atendimento e matrículas. Há, 

também, dois banheiros para cadeirantes no início do corredor; do lado direito, está a sala dos 

                                                 
9 O CMEI até os dias de hoje é conhecido como creche; poucos pais e até autoridades se referem a este espaço da 
Educação Infantil como Centro Municipal de Educação Infantil. 
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professores com uma mesa em formato oval com oito lugares, um armário fechado, duas 

estantes e uma escrivaninha. Caminhando pelo corredor, encontramos duas salas do lado 

direito: uma destinada a crianças de 2 a 4 anos e outra destinada a crianças de 4 a 6 anos. Ao 

chegarmos ao final do corredor, do lado esquerdo, encontramos a sala destinada a crianças de 

0 a 2 anos. 

A sala para as crianças de 0 a 2 anos é dividida em duas partes: uma, com berços, 

destinada ao descanso das crianças, e outra na qual permanecem quando estão acordadas10.  

Em frente à sala, localizam-se dois banheiros infantis, com pias baixas e espelhos, cada qual 

com três vasos sanitários separados por divisórias, dos quais dois são infantis e um adulto. 

Também, em cada banheiro, há um box com chuveiro. 

No final do corredor, no lado direito, temos o acesso à área de serviço e à cozinha e, 

no lado esquerdo, há um amplo refeitório. Nele, há seis mesas coletivas com bancos e seis 

cadeirões de madeira para a alimentação dos bebês. Há, também, em um canto do refeitório, 

uma piscina de plástico cheia de pequenas bolas, também de plástico. Uma das mesas era 

utilizada para colocar travessas com os alimentos, dos quais as crianças de 2 a 6 anos se 

serviam sozinhas durante as refeições. 

Ao chegarmos ao fim da construção, observamos um pátio externo aberto com lajotas 

e gramado; na parte do gramado, há um varal para pendurar roupas e um abrigo com pias para 

higiene das mãos. Ao caminharmos para o lado direito, encontramos um parque de madeira, 

com uma casa de madeira, um trepa-trepa, dois escorregadores e duas balanças. O parque é 

dividido em duas partes: uma de areia, onde se localizam os brinquedos, e uma com gramado. 

Do outro lado da instituição, há um espaço gramado e o muro, sendo que as janelas do 

berçário se localizam nessa parte externa. 

Encontramos no PPP do CMEI 2 o contexto social da comunidade local. Conforme o 

documento, tal contextualização foi elaborada com base em pesquisa realizada pela 

coordenação, no ato da matrícula. A descrição dos dados, no PPP, é ilustrada por gráficos. 

Referente à estrutura familiar, consta no PPP que 80% das famílias são estruturadas com pai, 

mãe e filhos; sobre a renda familiar, consta que 40% declararam que esta é de, até, quinhentos 

reais e que 60% afirmaram que chega a mil reais. Segundo o PPP, “A comunidade busca 

recursos financeiros na mão-de-obra informal” (SÃO FRANCISCO DO SUL, 2008, p. 8). 

Neste sentido, compreendemos que haja uma fragilidade da renda, sendo que ela não é fixa e 

pode deixar de existir a qualquer momento. 

                                                 
10 Descrevemos detalhadamente a sala destinada às crianças de 0 a 2 anos ainda no decorrer deste capitulo. 
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No que tange à escolaridade das famílias, o PPP informa que, “[...] entre as mães, o 

nível de escolaridade é menor, sendo que 70% destas não completaram o ensino fundamental, 

e, entre os pais, 45% têm o ensino fundamental completo” (SÃO FRANCISCO DO SUL, 

2008, p. 09). Sobre o número de filhos por família, “25% têm dois filhos, 25%, três filhos e 

30% das famílias são constituídas de filho único” (SÃO FRANCISCO DO SUL, 2008, p. 09). 

Sobre o acesso da criança à Educação Infantil, este é efetivado por meio de uma lista 

de espera organizada por ordem de procura. Segundo a coordenadora da instituição, as 

transferências de outro CMEI municipal e mães que estão trabalhando têm prioridade. Assim 

que ocorre uma desistência e surge a vaga, a criança é chamada para iniciar no CMEI, não 

havendo, neste sentido, período de matrículas. 

Em referência às ações do CMEI em relação às crianças e às famílias, o PPP esclarece 

que são norteadas por dois projetos – projeto “Valorizar a Criança é Garantir Seus Direitos” e 

projeto “Formação Continuada” –, sobre os quais exporemos resumidamente a fim de 

compreendermos a dinâmica da organização estabelecida no CMEI 2. 

O projeto “Valorizar a Criança é Garantir Seus Direitos” tem por objetivo contribuir 

com palestras e debates com a comunidade para que a mesma colabore no que se refere aos 

direitos das crianças. A coordenação, em parceria com o corpo docente, organiza as palestras 

e os atendimentos à comunidade, que são realizados no próprio CMEI, às 18h, em datas 

definidas no decorrer do ano. 

O projeto “Formação Continuada” tem como objetivo promover a formação 

continuada das professoras, a fim de melhorar a qualidade do serviço oferecido no CMEI. A 

dinâmica adotada no município são reuniões semanais de, aproximadamente, uma hora para a 

elaboração do planejamento de cada turma. Cada grupo de professores que trabalha em uma 

mesma turma se reúne para planejar. É feita uma escala para a reunião de planejamento: 

segundas-feiras, para as professoras da turma de 4 a 6 anos; terças-feiras, para as professoras 

da turma de 2 a 4 anos; e quartas-feiras, para as professoras da turma de 0 a 2 anos. Uma vez 

por mês, não há atendimento às crianças, e as professoras se reúnem para estudar sobre 

avaliação de projetos, registro na ação docente e pedagogia de projetos (temas presentes no 

PPP do CMEI 2 e que, segundo a coordenação, foram executados no ano de 2008, até o mês 

da coleta dos dados para a pesquisa). Tais atividades de estudo são orientadas pela Secretaria 

de Educação do município e executadas pela coordenação. 

Há, também, a Proposta de Avaliação, que se trata de uma proposta desenvolvida no 

CMEI e presente no PPP. Elaborada no ano de 2007 pelo corpo docente, tem como objetivo 

criar um vínculo entre pais e professores. Tendo como base o desenvolvimento da criança, são 
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construídos, de maneira especial, os diferentes estilos individuais por meio da biografia da 

criança, com o intuito de analisar seu desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo. A 

dinâmica adotada consiste na apresentação do projeto de trabalho11 de cada turma às famílias, 

em Seminário de Avaliação trimestral, com exposição das atividades coletivas, entrega aos 

pais do portfólio – pasta que contém atividades, fotos com legendas e relatos de aprendizagem 

– para leitura e apreciação. O portfólio, segundo a proposta do CMEI, sairá da instituição 

quando a criança for transferida para outra unidade, deixar de frequentar o CMEI ou ingressar 

no Ensino Fundamental. 

Sobre a organização do CMEI, as crianças são divididas em três grupos, de acordo 

com a faixa etária: 0 a 2 anos, 2 a 4 anos e 4 a 6 anos. A mudança da criança de um grupo 

para outro ocorre semestralmente em pequenos grupos, conforme explica a coordenadora: 

“Nunca uma criança muda de sala sozinha; sempre vai com um amigo junto” (Diário de 

Campo, relato oral). Todavia, a faixa etária ainda é o principal critério para a mudança de 

sala. 

Em relação às atividades com as crianças, as professoras de cada turma elaboram e 

executam seu projeto de trabalho. Segundo o PPP, “O CMEI adota uma pedagogia de projetos 

enquanto organizadora das ações com as crianças” (SÃO FRANCISCO DO SUL, 2008, p. 

38). Segundo o documento da instituição, as temáticas dos projetos “surgirão das vivências 

das crianças e de seus interesses e necessidades” (SÃO FRANCISCO DO SUL, 2008, p. 38). 

A orientação que consta no PPP é que o professor deve estar envolvido com a criança e 

participar de suas brincadeiras, a fim de conhecê-la e de conhecer suas formas de expressão.  

Encontramos no PPP da instituição um capítulo que descreve metas a serem 

estabelecidas nas relações entre as crianças, professores e famílias. Referente às relações entre 

professores e crianças e crianças e professores, segundo o PPP, é fundamental que “Cada 

criança tenha seu espaço, seu momento para brincar e que o professor busque sempre estar 

atualizado, através de leituras em grupos e em cursos, para que tenha segurança em mediar às 

ações com a criança conforme seu ritmo e suas necessidades” (SÃO FRANCISCO DO SUL, 

2008, p. 13). Vislumbramos, então, a valorização da capacitação como norteadora das ações 

com as crianças.  

Outro item do PPP diz respeito à relação entre as crianças:  

Que as crianças, através do brincar, possam interagir entre si e compreendam a 
necessidade de dividir os brinquedos, respeitando a organização e as regras de 

                                                 
11  Elucidamos sobre a orientação da instituição a respeito dos projetos de trabalho posteriormente, ainda nesta 
sessão. 
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convívio social. Que ao dividir o mesmo espaço possam ajudar-se sem 
discriminação de raça, cor ou etnia. Promover um dia da semana para a socialização 
entre as turmas. (SÃO FRANCISCO DO SUL, 2008,  p. 14). 

Durante a realização da pesquisa, quanto à socialização das turmas, observamos que 

esta aconteceu em três momentos. Num dia, as crianças da turma de 0 a 2 anos brincaram com 

as crianças da turma de 2 a 4 anos no pátio aberto nos fundos da instituição. Todavia, o 

momento não foi registrado em vídeo, pois ao chegarmos à sala para a filmagem, as crianças 

já estavam retornando. Em outro momento, registrado em vídeo, no final do dia12, duas 

crianças acima de um ano, integrantes da turma de 0 a 2 anos e sujeitos da nossa pesquisa, 

estavam na sala. Todavia, as professoras tiveram a intenção de limpar a sala em que as 

crianças brincavam. Nesse ínterim, as crianças das outras salas brincavam na recepção do 

CMEI. Então, as professoras da sala de 0 a 2 anos, solicitaram às professoras de outras turmas 

que estavam na recepção que ficassem com as duas crianças, juntamente com as crianças das 

outras turmas. Nesse momento, as crianças que estavam na sala da turma de 0 a 2 anos 

puderam brincar com crianças de outras idades na recepção do CMEI. Todavia, não foi uma 

situação planejada, conforme descreve o PPP. A última situação ocorreu na festa de Páscoa, 

durante a qual todas as crianças do CMEI se reuniram no refeitório para esperar o 

“coelhinho”.  

O PPP traz um capítulo sobre interações sociais entre as crianças, entre os 

profissionais e entre professores e pais. Referente às crianças, o documento destaca a 

experiência individual: “Está entrelaçada com a história do grupo de crianças e professores do 

CMEI” (SÃO FRANCISCO DO SUL, 2008, p. 26). O objetivo da interação, segundo o 

documento, é permitir “[...] que crianças de diversas idades se misturem, o que será 

enriquecedor tanto do ponto de vista educacional quanto cognitivo”. O documento destaca 

que as crianças mais velhas deveriam ser incentivadas a respeitar as crianças menores, e as 

crianças menores a tomar a iniciativa e participar inteiramente da relação com as demais 

crianças. 

As ações no CMEI 2 são organizadas por meio de projetos: um referente às famílias, 

outro referente à formação dos professores e uma proposta de avaliação do desenvolvimento 

das crianças. Em relação ao projeto direcionado diretamente às crianças, o documento registra 

a liberdade do professor em observar e elaborar um projeto de acordo com o interesse das 

                                                 
12 Cabe ressaltar que, nesse momento, muitos pais já haviam buscados seus filhos e que as crianças que estavam 
na sala brincavam enquanto aguardavam que seus familiares as buscassem. 
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crianças. Descreveremos, agora, as especificidades do espaço e da dinâmica da turma de 

crianças de 0 a 2 anos. 

Iniciamos contextualizando o espaço da sala, dividida em duas partes. Ao entrar na 

sala, vemos um armário na parede do lado direito e, atrás deste, um trocador com uma 

banheira para o banho das crianças; abaixo do trocador e da banheira, que ficam juntos, há um 

armário com portas de correr. Na parede onde se localiza a porta de entrada, há um espelho 

que ocupa toda a extensão da parede; na parede em frente ao espelho, estão as janelas, na 

altura das crianças. Quanto à parte que fica em frente ao trocador, a metade é feita de tijolos e 

a outra metade, de vidro, o que permite observar os bebês que estão dormindo. No chão da 

sala, há alguns brinquedos, um “castelo” com um escorregador de plástico, uma piscina de 

plástico em formato de tartaruga na qual há brinquedos misturados: lego, pequenos carros e 

bonecas. No chão, também há colchões de berços envolvidos em lençóis: ao todo, são quatro, 

distribuídos em diversos pontos da sala. 

No dia da reunião que realizamos com as professoras para falarmos sobre a nossa 

pesquisa, a elas perguntamos como era organizado o dia-a-dia com as crianças. As professoras 

explicaram detalhadamente. Nós anotamos todas as informações no diário de campo e ora as 

apresentamos resumidamente: as crianças são recepcionadas com brinquedos até o horário das 

08h30min, momento em que é servida a mamadeira. Depois disso, as professoras realizam a 

primeira troca de fraldas e uma atividade planejada; posteriormente, as crianças brincam 

livremente. Aproximadamente às 10h, as professoras iniciam o banho; depois, vêm o almoço 

e o momento de descanso para as crianças que desejarem dormir. Quando as crianças 

acordam, é feita a troca das fraldas e servido um lanche; após, é realizada mais uma 

intervenção planejada e, posteriormente, as crianças brincam. Próximo ao horário de os pais 

irem buscá-las, suas roupas e fraldas são trocadas. Todavia, as professoras enfatizaram que 

essa sequência não é rígida e que depende do ritmo de cada criança ou das crianças naquele 

dia. Os únicos horários mantidos quase sem alteração são os das refeições. Tal adaptação 

pôde ser sentida durante a pesquisa, em que os horários eram alterados respeitando o ritmo 

das crianças. 

Depois de eleito o universo da pesquisa e definida a instituição de educação na qual 

seria realizada, elegemos como sujeitos as crianças de 0 a 2 anos que frequentam  a instituição 

escolhida: 11 crianças com idade entre 7 meses e 2 anos, sendo quatro meninos e sete 

meninas, aos quais atribuímos os seguintes nomes fictícios: Naiara, Jéssica, Sérgio, Marisa, 

Angélica, Júnior, Rosana, Francine, Robsom, Tamira e Marcelo. A seguir, apresentamos as 

crianças participantes desta pesquisa.  
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Cabe destacar que os dados apresentados sobre as crianças foram coletados por meio 

de conversas com suas professoras e com a família e anotadas no diário de campo. 

Destacamos, também, que optamos por fazê-lo desta maneira para facilitar a leitura e a 

interpretação das ações e das relações das crianças em análises posteriores. Coletamos os 

dados em conversas informais sobre as crianças nos momentos em que os pais as deixavam 

ou as buscavam no CMEI 2, já que muitos não tinham disponibilidade para participar de 

entrevistas.  

A inserção no campo de pesquisa ocorreu em dois momentos. O primeiro momento foi 

em novembro de 2007, quando, em uma reunião na instituição, conversamos com as 

professoras e com os pais das crianças e solicitamos uma autorização por escrito para 

observar e registrar as ações das crianças. O modelo da autorização assinada pelos pais se 

encontra no Apêndice B. Iniciamos, então, no final de 2007, a coleta de dados, mas a 

interrompemos, dos meses de novembro de 2007 a fevereiro de 2008, haja vista a mudança do 

corpo docente13 e o remanejamento das crianças para outras salas. Em virtude dessa mudança 

e desse remanejamento, várias crianças e algumas professoras já não mais faziam parte desta 

turma de 0 a 2 anos, o que inviabilizou a observação do processo das ações e relações 

estabelecidas entre as crianças e entre as crianças e as professoras. Por esta razão, 

abandonamos os dados coletados em 2007. Quanto às observações e filmagens realizadas no 

final do ano de 2007, consideramos que forneceram subsídios para que pudéssemos avaliar os 

instrumentos a serem utilizados na coleta de dados.  Recomeçamos, então, a pesquisa em 

março de 2008 – segundo momento –, realizando uma nova reunião com os docentes 

contratados em 2008 e com os pais das crianças, sujeitos da pesquisa, sobre nossos objetivos e 

objeto de investigação. Durante a reunião, asseguramos o anonimato do grupo – das crianças 

e dos professores –, conforme sugerem Bogdan e Biklen (1994), pois, dessa forma, se 

sentiriam mais à vontade para contribuir com a pesquisa. Neste sentido, os sujeitos de nossa 

pesquisa foram as professoras que atuaram com as crianças nos meses de março e abril de 

2008, bem como as crianças que estavam ou foram matriculadas nesse mesmo período. O 

modelo do termo de consentimento das professoras participantes da pesquisa se encontra no 

Apêndice C. 

Apresentamos, a seguir, as 11 crianças que participaram de nossa pesquisa, com a 

idade que tinham no dia dez de março do ano de 2008, quando reiniciamos as filmagens. 

                                                 
13 Cabe esclarecer que todas as professoras foram admitidas em caráter temporário (ACT), o que justifica as 
mudanças ocorridas no grupo de professoras do CMEI 2. 
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Naiara é chamada pela família de Nai, e o mesmo apelido é cotidianamente utilizado 

pelas professoras. Nai tem um ano e cinco dias, é natural de São Francisco do Sul e frequenta 

o CMEI 2 há sete meses. Foi adotada com quinze dias de vida. Sua mãe é cozinheira e seu 

pai, operário. Segundo a mãe, Nai sofreu maus tratos da mãe biológica, sendo que, ao ser 

adotada, ainda tinha as pálpebras e a região dos olhos esfoladas e graves assaduras pelo corpo. 

Atualmente, mora em uma casa ampla com os pais adotivos e as outras três filhas do casal, as 

quais são adolescentes. Segundo a mãe, Naiara vai a restaurantes e ao comércio, e adora 

passear. De maneira geral, convive com adultos, gosta de brincar com sua irmã de doze anos e 

com seus brinquedos. Seu objeto de apego é um cobertor que trouxe consigo quando adotada; 

a família o chama de gogói. Segundo sua mãe, sempre que demonstra insatisfação com 

qualquer situação, o gogói é seu consolo: prefere ficar com ele e com um bico no colo de 

algum adulto. A professora que acompanhou a inserção da Naiara no CMEI relatou que a 

menina era arredia ao toque e que chorava muito na troca de fraldas, parecendo sentir-se 

desconfortável. As professoras utilizaram diversas estratégias, tal como enquanto uma tocava 

Naiara, outra brincava com ela, distraindo-a. 

Jéssica tem sete meses e é natural de São Francisco do Sul. Começou a frequentar o 

CMEI 2 durante a realização de nossa pesquisa. Mora com sua mãe, que é professora, com 

uma irmã de dez anos – filha da primeira união da sua mãe –, e a bisavó, que criou sua mãe 

após o falecimento de sua avó. Os pais são separados. A bisavó era quem ficava com Jéssica 

para sua mãe trabalhar. Convive basicamente com adultos e com sua irmã, frequenta o 

shopping e adora ir à praia. Em casa, prefere ficar no colo de um adulto. Segundo a mãe, a 

qualquer murmúrio de Jéssica, a bisavó já a pegava no colo, fazendo sua vontade.  

Sérgio tem onze meses e é natural de Joinville, assim como seus pais. Sua mãe é 

auxiliar de cozinha, e seu pai, mecânico. Frequenta o CMEI 2 há sete meses. Reside com seus 

pais e seus avós paternos. Segundo a mãe, Sérgio é muito apegado a seu avô, que costuma 

levá-lo junto de bicicleta para onde vai; convive basicamente com adultos. É filho e neto 

único. Segundo sua mãe, gosta de ficar no chão brincando sozinho com os brinquedos, mas 

“exige” que alguém esteja junto: chama a atenção com “gritinhos” para que olhem o que está 

fazendo. Todavia, no dia vinte de março, Sérgio, a pedido dos pais, foi transferido para um 

CMEI de outro bairro, devido ao fato de a família mudar de endereço. Sérgio participou de 

quatro dias de registros em vídeo.  

Marisa tem um ano e seis meses e é natural de São Francisco do Sul. Mora com sua 

mãe, que é diarista, e com seus avós maternos. Foi registrada somente no nome da mãe e não 

tem contato com o pai. Frequenta o CMEI 2 há cinco meses e, antes disso, nos dias em que 
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sua mãe trabalhava, ficava com a avó materna que participa ativamente dos cuidados com 

Marisa, já que ela tem sérios problemas de saúde: insuficiência aguda de ferro, intolerância a 

lactose e resistência à alimentação, o que acarreta a baixa imunidade por falta de nutrientes no 

organismo. Devido a esses problemas, segue uma rigorosa dieta alimentar. Sua avó relatou 

que sua casa é ampla e que Marisa gosta de brincar na garagem; quase não sai de casa e 

convive basicamente com adultos; é filha única e única neta. Segundo a avó, é muito esperta e 

se comunica por meio de gestos, balbucios e expressões faciais. 

Angélica tem um ano e um mês e é natural de São Francisco do Sul. Mora com sua 

mãe, que está desempregada, com seu pai, que é autônomo – presta serviços gerais - e com 

suas irmãs: uma com cinco anos, filha da primeira união de sua mãe, e outra com dois anos, 

filha da segunda união, da qual Angélica também nasceu. Mora em uma casa pequena de 

madeira que, segundo sua mãe, não tem espaço para ela brincar, razão pela qual brinca com 

suas irmãs na rua. Frequenta a instituição há três meses. Todavia, falta bastante devido a um 

problema de saúde – convulsionava constantemente no CMEI – que estava sendo investigado 

pelos médicos. Por isto, muitas vezes, sua mãe prefere ficar com ela em casa. Segundo sua 

mãe, convive com adultos, mas passa a maior parte do tempo brincando com outras crianças: 

com suas irmãs e seus tios, de cinco e três anos, que moram ao lado de sua casa. Todavia, a 

mãe demonstra sua preocupação com a saúde de sua filha: “É, a gente fica de olho, né, mas as 

crianças já tão acostumada e chama a gente”. A professora Laura relatou que Angélica, 

quando brincava, às vezes ficava roxa e não respirava e que, quando as crises se 

intensificavam, ficava em casa com sua mãe. 

Júnior tem um ano e dois meses e é natural de São Francisco do Sul. Mora com sua 

mãe, que está desempregada, com seu pai, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, e 

com dois irmãos mais velhos: um menino de seis anos e uma menina de quatro anos. A mãe 

relatou que, quando engravidou, teve dúvida se assumiria ou não a criança devido a 

problemas financeiros, mas resolveu tê-lo e hoje é a “paixão” de sua vida. Mora com os pais 

em uma casa pequena com um quarto, uma cozinha e um banheiro.  Júnior frequenta o CMEI 

2 há sete meses. Segundo a professora Laura, a inserção do Júnior foi difícil. Ela relembra que 

ele chorava muito e que, por vezes, sua irmã de quatro anos ficava ao seu lado nas refeições e 

ele ficava mais calmo. Sua mãe relata que quase não sai de casa e que Júnior brinca na rua 

com outras crianças e que sua irmã de quatro anos cuida dele. A mãe relatou que “sempre que 

ele faz alguma coisa, ela vem me chamar”. Na relação com os irmãos, a mãe fala que Júnior é 

manhoso: quando quer alguma coisa – brinquedos que estão com os irmãos, colo e atenção – 
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chora. “E olha: tem que dar o que ele quer, guria. Se não ele não pára de chorar; ele é muito 

ruim” , esclareceu sua mãe. 

Rosana, também chamada de Zana, tem um ano e quatro meses e é natural de São 

Francisco do Sul. Mora com sua mãe, que é doméstica, e com seu pai, que é pescador, 

juntamente com quatro irmãos. O mais velho tem dezessete anos e é filho da primeira união 

de sua mãe. Os outros irmãos são filhos da segunda união, da qual também é fruto; seus 

irmãos têm sete anos, cinco anos, e o caçula, quatro meses. Começou a frequentar a Educação 

Infantil em outro CMEI, próximo ao trabalho de sua mãe (o mesmo que o irmão de quatro 

meses frequenta, com um ano e um mês). Anteriormente, sua mãe a levava junto para o 

trabalho até conseguir a vaga no CMEI 2. Rosana foi transferida a pedido de sua mãe para o 

CMEI 2 em fevereiro de 2008. Sua mãe relatou que Zana brinca em casa com seus irmãos e 

que não gosta que os filhos brinquem na rua, pois sua casa é grande e tem um quintal 

espaçoso também. Sobre os lugares sociais que frequenta, a mãe mencionou a igreja, aonde 

vão todas as noites, pois são evangélicos. Sobre brincadeiras de que gosta, a mãe disse que a 

menina gosta de várias e que, como aprendeu a andar recentemente empurrando um balde, 

gosta de empurrar tudo em sua casa. Sobre a comunicação de Zana, sua mãe disse que, em 

casa, é pelo choro e alguns balbucios “Ela quer tudo pra ela, o mano [referindo-se ao bebê de 

quatro meses] não pode ter nada nas mãos que ela quer. Os irmãos, então, sofrem com ela, 

porque ela bate em tudo”.  

 Francine tem um ano e sete meses e é natural de São Francisco do Sul. Mora com a 

mãe, que é vigilante, e com o pai, que tem a mesma profissão. Fran, como é chamada pela 

família e pelas professoras, tem um irmão de oito anos, fruto da primeira união de sua mãe, 

mas não tem contato com ele, pois é criado por uma tia. Frequenta o CMEI 2 há um ano e três 

meses. A pessoa que leva e busca a Fran ao CMEI é a avó paterna. Segundo a avó, Fran é uma 

criança tranquila, mas tem muito medo de barulhos, gritos e som alto. Convive basicamente 

com adultos e é muito apegada ao avô que mora próximo a sua casa. Em relação aos lugares 

que frequenta, sua avó relatou que quase não sai de casa e que, às vezes, visita alguns tios. 

Robsom tem sete meses e é natural de São Francisco do Sul. Mora com sua mãe, que é 

vendedora, na casa dos avós maternos, juntamente com os tios. Os pais se separaram 

recentemente. Tem uma irmã de um ano e meio que já frequentou o CMEI 2 e que atualmente 

mora com o pai, na casa dos avós paternos. Segundo sua mãe, a gravidez de Robsom foi 

conturbada, e ela pensou várias vezes em não levá-la adiante devido à dependência química 

do companheiro; atribui a mudança de ideia a conversas com as professoras, pois sua filha 

mais velha estava frequentando o CMEI. Sobre a rotina de Robsom antes de frequentar o 
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CMEI, a mãe relata que, há cerca de três meses, começou a trabalhar e que, quando saía, 

Robsom ficava somente com seu pai, avô da criança. A segunda esposa do avô da criança 

também trabalha o dia inteiro; os tios igualmente. Então o avô ficava com Robsom durante o 

dia e, segundo a mãe de Robsom, como o avô não tem mobilidade nas pernas, Robsom ficava 

em um colchão o dia inteiro; muitas vezes, passava longos períodos sem comer e sem ser 

trocado. Convive basicamente com adultos. Sobre as preferências de Robsom, a mãe relatou 

que ele fica deitado no colchão, que quase não chora e é muito “bonzinho”. Em relação aos 

lugares que Robsom frequenta, sua mãe relatou que praticamente não sai de casa: “A gente 

não tem tempo, sabe?”, justifica a mãe. A inserção de Robsom no CMEI 2 ocorreu durante a 

realização da pesquisa, no dia sete de abril. 

Tamira tem onze meses e é natural de São Francisco do Sul. Filha única do casal, 

mora com a mãe, desempregada, e o pai, que é latoeiro. Convive com adultos e com uma tia 

de dez anos; a avó e a tia moram na mesma rua de sua casa. Frequenta o CMEI 2 há um mês. 

Sua avó materna é quem a leva ao CMEI durante a manhã e a deixa na instituição onde 

permanece por períodos curtos a fim de que se adapte. Durante a pesquisa, esteve internada 

com pneumonia. Sobre as preferências de Tamira, a mãe nos disse que gosta de brincar com a 

tia; segundo sua mãe, é uma criança muito ativa. Quanto aos lugares que frequenta, sua mãe 

relatou que “Sai comigo por tudo”, geralmente no comércio em geral. 

Marcelo tem um ano e três meses e é natural de São Francisco do Sul. Mora com os 

pais, em uma casa cedida pelos avós maternos. Sua mãe é vendedora e seu pai, estivador. 

Iniciou na Educação Infantil em outro CMEI, ao qual, segundo seu pai, não se adaptou. Então, 

alguns meses depois, com cerca de dez meses, entrou no CMEI 2. A opção dos pais pelo 

CMEI 2 deve-se ao fato de a tia da criança trabalhar como servente nesse CMEI, e não a 

proximidade da residência da criança da instituição, pois a família reside em um bairro 

distante.  Segundo seu pai, Marcelo convive somente com ele, com a mãe e com alguns tios, 

mora em uma casa ampla, tem vários brinquedos e um cachorro com o qual brinca bastante. 

Os pais de Marcelo relatam que é uma criança esperta, “apesar de não andar”. O pai relatou 

que já levou o filho ao ortopedista, mas o médico informou que a dificuldade da criança 

decorre de seu sobrepeso. Foi uma gravidez desejada, pois o casal já havia perdido um filho 

logo após o nascimento. Quanto aos lugares que frequenta, o pai disse que, apesar de terem 

carro, quase sempre ele fica em casa com sua mãe; sai, às vezes, para visitar parentes ou vai à 

praia quando o pai vai pescar. 

Além das crianças de 0 a 2 anos, as profissionais que atuam com elas na Educação 

Infantil fizeram parte do universo pesquisado. A elas, a exemplo de como procedemos com as 
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crianças, atribuímos nomes fictícios: Stela, Albertina, Carmem, Regina, Laura, Maria e Sônia. 

Registramos seus dizeres e suas ações, mas somente os utilizamos quando demonstraram 

envolvimento com as ações e as relações infantis. Isto para que não perdêssemos o foco da 

pesquisa que eram as ações e as relações das crianças de 0 a 2 anos no contexto da Educação 

Infantil.  

Cabe ressaltar que, no início da pesquisa, em 10 de março de 2008, quando realizamos 

as primeiras filmagens, atuavam com as crianças de 0 a 2 anos as professoras Stela, Albertina, 

Carmem e Regina e que as professoras Albertina e Carmem solicitaram à coordenadora para 

trabalhar com os mesmos grupos do ano anterior: Albertina, com as crianças de 2 a 4 anos, e 

Carmem, com as crianças de 4 a 6 anos. A solicitação das professoras foi aceita pela 

coordenadora, e elas foram para as salas de suas preferências no dia 24 de março de 2008. 

Chegaram, então, à instituição, as professoras Regina e Sônia que, com as professoras Stela e 

Laura, passaram a trabalhar na sala das crianças de 0 a 2 anos, tornando-se, então, sujeitos de 

nossa pesquisa. Entretanto, nesse ínterim, dia 18 de março de 2008, foi contratada mais uma  

professora – a professora Maria – para atuar na turma de 0 a 2 anos, o que fez com que o 

número de professoras participantes de nossa pesquisa se elevasse para 5.  

Assim, dada a saída, no início da pesquisa, de duas professoras da turma-alvo de nosso 

estudo e da entrada de três outras profissionais, ocorreu o seguinte: das primeiras filmagens, 

participaram 4 professoras – Stela, Albertina, Carmem e Regina – e, das filmagens 

posteriores, participaram 5 professoras – Carmem, Regina, Laura, Maria e Sônia –, o que 

significa uma professora a mais do que havia quando realizamos o levantamento, em 2007, 

apresentado no Quadro 2, nesta mesma seção. Como também analisamos os dados coletados 

em março de 2008, quando ainda atuavam com as crianças de 0 a 2 anos, as professoras 

Albertina e Carmem, também as consideramos sujeitos de nossa pesquisa. Dessa forma, 

podemos afirmar, então, que as professoras participantes de nossa pesquisa foram: Stela, 

Albertina, Carmem, Regina, Laura, Maria e Sônia. 

Apresentamos, a seguir, aos leitores, as professoras participantes de nossa pesquisa. 

Esclarecemos, também, que os dados apresentados sobre as professoras foram reunidos 

durante o desenvolvimento da pesquisa, no momento em que aceitavam participar desta, por 

meio de conversas informais e consulta aos dados cadastrais na secretaria do CMEI, os quais 

foram registrados em notas de campo (Apêndice D14). Nesse contexto, não consideramos 

                                                 
14 Além das informações obtidas por meio de conversas informais com as professoras e de consulta na secretaria 
da instituição, encontram-se no Apêndice D, todas as notas de campo realizadas no decorrer da pesquisa, 
organizadas por ordem cronológica. 



 41 

necessária a realização de entrevistas para a coleta dessas informações, haja vista que algumas 

crianças e professoras já eram nossas conhecidas e estavam acostumadas com a nossa 

presença, além de que o nosso foco eram as ações e as relações estabelecidas entre as crianças 

e as professoras e entre as crianças, para que essas vivências pudessem ser subsídios para a 

prática pedagógica. 

A professora Stela é casada, tem trinta e quatro anos, um filho de quatro anos. Iniciou 

o trabalho no CMEI no dia vinte e nove de fevereiro de 2008 e atua na Educação Infantil há 

sete anos. Sua formação é em Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil, sendo que 

concluiu o curso no ano de 2006.  

A professora Albertina é casada, tem trinta e cinco anos e uma filha de doze anos. 

Iniciou suas atividades no CMEI 2 em outubro de 2007. Após passar pela classificação de 

Professores Admitidos em Caráter Temporário, realizada para a contratação no ano de 2008, 

voltou na trabalhar no CMEI foco da pesquisa em março de 2008. Atua há 4 anos na 

Educação Infantil. Sua formação é em Normal Superior, concluído em 2007.  

A professora Carmem é casada, tem vinte e três anos e não tem filhos. Iniciou atuando 

na Educação Infantil no CMEI, campo da nossa pesquisa, há oito meses. No ano anterior, 

atuou com a turma de 4 a 6 anos, assim como a professora Albertina. Após passar pela 

classificação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, realizada para a contratação 

no ano de 2008, voltou na trabalhar no CMEI foco da pesquisa em março de 2008. Sua 

formação é em nível médio, Magistério com habilitação em Educação Infantil e Séries 

Iniciais, concluído em 2004. Atualmente, cursa Pedagogia em Educação Infantil e Séries 

Iniciais. 

 A professora Regina tem trinta e seis anos, é casada e tem um filho de quatro anos. 

Sua primeira experiência com Educação Infantil iniciou dia vinte e nove de fevereiro deste 

ano e neste CMEI, com o grupo de 0 a 2 anos. Sua experiência anterior foi com Educação 

Especial, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), onde trabalhou durante 

um ano. Sua formação é em Magistério voltado para séries iniciais, tendo sido concluído em 

1990. Atualmente, cursa Normal Superior em Séries Iniciais e é a primeira vez que trabalha 

com Educação Infantil.  

A professora Laura tem vinte e nove anos, é casada e tem um filho de dez anos do 

primeiro casamento. Trabalha no CMEI 2 desde  que o mesmo foi inaugurado, em 2006. 

Todavia, devido a sua admissão em caráter temporário, passou alguns meses sem lecionar. 

Porém, sempre que é chamada pela Secretaria de Educação do município, retorna para o 

CMEI, campo da nossa pesquisa, e atua com as crianças de 0 a 2 anos. Trabalha na Educação 
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Infantil há 4 anos. Sua formação é em Normal Superior, com habilitação em Magistério da 

Educação Infantil, concluído em 2008.  

A professora Maria tem vinte e quatro anos, é casada e não tem filhos. Sua experiência 

profissional iniciou no Ensino Fundamental, onde atuou durante dois anos. Na Educação 

Infantil, atua há um ano. Iniciou no CMEI 2 no dia dezoito de março do ano de 2008. Sua 

formação é em Normal Superior, com licenciatura em anos iniciais do Ensino Fundamental, 

concluído em 2007.   

A professora Sônia é casada e tem duas filhas: uma de sete anos e outra de quatro 

anos. Iniciou no CMEI 2 no dia vinte e quatro de março do ano de 2008 e esta é sua primeira 

experiência na Educação Infantil. Sua formação profissional é em Normal Superior, concluído 

no ano de 2007.  

Das professoras que participaram da pesquisa, duas estão cursando a graduação e 

cinco têm nível superior completo; destas, duas não têm formação específica em Educação 

Infantil. Com relação à experiência profissional, cinco já atuaram na Educação Infantil, com 

uma variação entre oito meses e sete anos. Para duas professoras, esta é a primeira experiência 

na Educação Infantil. Além disso, todas as professoras foram admitidas em caráter 

temporário. 

Para a coleta dos dados, referentes às ações e às relações das crianças de 0 a 2 anos 

entre si e entre elas e as professoras, procuramos por instrumentos que favorecessem e 

captassem as expressões infantis. Para tanto, buscamos, em pesquisas já realizadas com 

crianças, o esclarecimento quanto ao uso desses instrumentos. Encontramos, nas pesquisas de 

Michelli (2006), de Borba (2005), de Coutinho (2002) e de Prado (1998), a indicação das três 

formas mais utilizadas para captar as ações infantis: a observação, o diário de campo e a 

filmagem. Dos três instrumentos mencionados, optamos, primeiramente, pela observação e 

pelo diário de campo e, posteriormente, conforme já relatamos, sentimos a necessidade do uso 

do vídeo.  

Segundo Bauer e Gaskell (2002, p. 149), ao escolher o tipo de observação, o 

pesquisador deverá dar conta de diversas tarefas: exame sistemático do corpus de pesquisa; 

criação de um sistema de anotações em que fique claro por que certas ações ou sequências de 

ações devam ser categorizadas de um modo específico e, finalmente, o processamento 

analítico da informação colhida. Coutinho (2002) utilizou a observação como um recurso 

metodológico de sua pesquisa, visando se aproximar e conhecer as crianças. Da mesma 

forma, utilizamos a observação para obtermos um conhecimento a respeito dos hábitos, das 
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ações, das atitudes e das relações que os sujeitos estabelecem no interior do CMEI e de como 

se desenvolvem.  

Referente ao uso das notas de campo enquanto recurso metodológico, Bogdan e 

Biklen (1994, p. 150) as caracterizam como “[...] fundamentais para a observação [...]”, pois, 

segundo os autores, o pesquisador pode anotar comentários e impressões que o ajudarão na 

reflexão do estudo, ou seja, no entendimento dos dados que poderão ser utilizados na análise. 

Para Prado (1998, p. 36), as anotações no “[...] caderno/diário de campo [...]” ajudam a 

transformar “[...] os fatos do cotidiano, as vivências e as histórias do dia-a-dia, em questões, 

temas e problemas que se expõe para análise”.  Em nossa pesquisa, utilizamos o diário de 

campo para registrar momentos que poderiam completar o contexto em que as imagens foram 

captadas, ajudando a compreendê-las. Em alguns momentos, pelo movimento da filmadora, 

ocorreram recortes nas imagens. Porém, com as anotações no diário de campo, tais situações 

puderam ser completadas, ajudando a compreender o contexto e o processo ocorrido. Tais 

anotações foram integradas às transcrições com a sigla CO, que significa comentário do 

observador. Neste sentido, anotamos as ações das crianças e o modo como ocupavam a sala, 

bem como descrevemos o espaço e as atividades desenvolvidas.  

Cabe esclarecer que, a priori, não havíamos definido a filmagem como instrumento de 

coleta de dados. Porém, a necessidade de sua utilização surgiu no final de 2007, quando foi 

realizada a primeira etapa de observação no campo de pesquisa. Deparamo-nos com situações 

em que os registros no diário de campo pareciam incompletos, faltando particularidades que 

nossa memória não conseguia registrar. Assim, quando recomeçamos a pesquisa, em 2008, 

utilizamos as filmagens para registrar as ações e as relações infantis. Assim, após o estudo 

realizado sobre os instrumentos a serem utilizados em pesquisas com crianças, consideramos 

que a filmagem se constituía em uma aliada no registro das ações infantis, pois possibilita que 

o pesquisador retome as ações para a transcrição e análise, realizando, portanto, uma 

transcrição mais fidedigna. Além disso, conforme já expusemos neste capítulo, é complexa a 

análise das ações e relações das crianças devido à multiplicidade dessas ações e relações que 

ocorrem ao mesmo tempo e no mesmo espaço. A temporalidade também varia, pois podem 

ser segundos significativos ou minutos de ações e relações. Os gestos, os olhares e os 

movimentos expressivos no momento da observação, ao serem transcritos, precisam ser 

revistos várias vezes para que sejam descritos de maneira que corresponda à intenção da 

criança naquele determinado momento.    

Apesar de algumas pesquisas utilizarem a filmagem como suporte para a coleta de 

dados, ela ainda é vista com cautela pela academia por ser recente no que diz respeito à 
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pesquisa científica. Mesmo assim, Bauer e Gaskell (2002, p. 149) especificam que o uso do 

vídeo “[...] tem uma função óbvia de registro de dados sempre que algum conjunto de ações 

humanas é complexo e difícil de ser descrito compreensivamente por um único observador, 

enquanto ele se desenrola”. Dada a complexidade de interpretação das ações e relações de 

crianças com 0 a 2 anos, caracterizamos o vídeo como um importante instrumento para 

evitarmos suposições equivocadas e para compreendermos as expressões, os olhares, os 

gestos, os movimentos, enfim, as ações infantis e as suas relações entre si e com as 

professoras, bem como para compreendermos a prática pedagógica.  

Ao constatarmos essa necessidade de registrar as ações e as relações das crianças por 

meio de filmagem, encontramos em Coutinho (2002) a mesma inquietação, pois este também 

optou pelo uso do vídeo como instrumento de coleta de dados. Coutinho (2002) ressalta a 

importância do uso da imagem em vídeo por possibilitar ao pesquisador retomar as cenas e 

analisar as ações das crianças, bem como as relações estabelecidas no ambiente da Educação 

Infantil, já que são momentos rápidos e intensos que podem passar despercebidos aos olhos 

do pesquisador.  Borba (2005) também utilizou a filmagem como recurso na observação das 

ações de crianças de 4 a 6 anos em sua tese de doutorado e fez a seguinte ponderação:  

Sabemos que a filmagem faz um determinado recorte, pois não é capaz de focalizar 
todo o espaço ocupado pelas crianças. Por isso, eu sempre completava o registro 
realizado através das filmagens com gravações em áudio e anotações no caderno de 
campo, realizadas após o término da atividade. A combinação da filmagem com 
essas anotações foi fundamental para a contextualização das situações observadas e 
para o cruzamento dos registros e interpretações. (BORBA, 2005, p. 105). 

Pelos motivos expostos, utilizamos, juntamente com a filmagem, o diário de campo, 

agregando informações e esclarecimentos sobre as imagens capturadas das ações das crianças, 

pois as anotações contribuíram para elucidarmos momentos inerentes às ações infantis e às 

relações para selecionarmos as cenas analisadas no presente estudo. 

Quanto à inserção no campo, enquanto pesquisadora e não mais somente como 

professora do CMEI 2,  Bogdan e Biklen (1994, p. 113) ressaltam que o pesquisador deve 

trabalhar “[...] para ganhar a aceitação do sujeito, não como um fim em si, mas porque isto 

abre a possibilidade de prosseguir os objetivos da investigação”. Neste sentido, nos 

aproximamos do campo de pesquisa, com a intenção de darmos continuidade à pesquisa e nos 

aproximarmos das crianças e das professoras. Os momentos de inserção possibilitaram um 

novo olhar sobre a construção das relações sociais no interior da instituição, bem como a 

articulação entre a compreensão teórica e a vivência empírica.  
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Na primeira semana de observação, realizada em março de 2008, utilizamos apenas o 

diário de campo, pois o registro de imagens poderia inibir as professoras recém-contratadas e 

prejudicar nossa aproximação. Nesse período, fizemos anotações gerais sobre a organização 

das crianças e das professoras, aprofundamos nossos estudos para conhecer a realidade de 

cada criança no seu ambiente familiar, por meio de conversas com os familiares registradas no 

diário de campo, bem como para conhecer o histórico de inserção da criança na instituição. 

Tivemos conhecimento, por meio de conversas com as famílias e com professores que 

atuaram na instituição em anos anteriores, e também pela documentação individual da criança 

armazenadas em um portfólio utilizado como instrumento avaliativo. Essa primeira 

aproximação sem filmagem foi fundamental para que estabelecêssemos um vínculo com as 

professoras, com os pais e com as crianças com os quais já havíamos trabalhado, na 

coordenação pedagógica. Tal aproximação foi necessária para que fosse construída uma 

relação entre a Gilvana-professora, agora pesquisadora, e as professoras que atuavam no 

CMEI para que, nos momentos em que a pesquisadora estivesse na sala com o objetivo de 

observar e, posteriormente, filmar as ações e as relações das crianças e das professoras, estas 

informações registradas em vídeos e no diário de campo pudessem ser utilizadas somente na 

pesquisa. Observamos que tal relação não foi difícil de ser construída, pois não deixamos de 

ser a Gilvana colega de profissão, mas nos tornamos a pesquisadora curiosa sobre as ações 

das crianças e das professoras, bem como sobre as relações estabelecidas com as crianças e 

entre as crianças. Nos momentos de observação, era comum os comentários sobre as ações 

das crianças, como “Gil, a Rosana brincou com as argolas hoje de novo” e “A Mariza 

levantou a blusa e deu de mamar esses dias”. Tais informações eram proferidas com a 

intenção de contribuir para a coleta de dados sobre as iniciativas das crianças. Observamos 

que, mesmo com a nossa presença na sala, e por compreendemos os possíveis impactos desta 

relação, havia naturalidade nas ações e nas relações das professoras, pois agiam como nos 

demais momentos em que convivíamos enquanto colegas de profissão, ou seja, não 

observamos mudanças de posturas ou mudanças no cotidiano das crianças.  

As primeiras observações permitiram que conhecêssemos o contexto histórico e social 

das crianças e a formação acadêmica e experiências das professoras. Também foi possível 

uma descoberta a respeito da organização e das especificidades da faixa etária pesquisada, já 

que estávamos atuando em uma função exterior à sala de aula e não conhecíamos a 

organização das crianças, as relações estabelecidas nem as suas formas de expressão. Essa 

descoberta nos possibilitou fazer “[...] um mergulho profundo na vida de um grupo [...]” 

(ZAGO et al, 2003 p. 189). Assim, passamos a conhecer a rotina das professoras e das 
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crianças, suas formas de comunicação, as regras estabelecidas e legitimadas entre eles, como 

também o universo cultural construído entre ambos. Assim, realizamos as observações nos 

meses de março e abril de 2008, em períodos de vinte a quarenta minutos, de duas a três vezes 

por semana. Realizamos dezesseis observações registradas em oito horas de vídeo durante 

quarenta e cinco dias.  

Nas observações realizadas, inicialmente sem o vídeo e posteriormente com o registro 

em vídeo, procuramos interferir o mínimo possível no andamento das atividades em sala de 

aula, de modo a não inibir, com nossa presença, as brincadeiras entre as crianças. Todavia, 

observamos situações em que nossa interferência foi inevitável, sobretudo nas situações em 

que ofereciam riscos às crianças nas disputas de algum brinquedo para que não houvesse 

mordidas, arranhões etc. Bakhtin (2004), na perspectiva enunciativa, afirma que a relação 

acontece entre o eu e o outro. Neste sentido, nos momentos em que estivemos na sala 

observando as crianças, éramos o outro das crianças e das professoras. Para as crianças, 

éramos o outro natural, pertencente a esse espaço; para as professoras, éramos o outro curioso 

em relação às ações das crianças e as suas relações com outras crianças e com as próprias 

professoras. Observamos este posicionamento das professoras devido aos relatos das ações 

das crianças para que constassem no diário de campo. Contudo, conforme já mencionamos, 

éramos, também, o outro-adulto, profissional da educação. E por terem conhecimento desse 

fato, as professoras esperavam, também, uma postura de proteção à integridade física das 

crianças. Então, nos momentos em que percebíamos essa integridade ameaçada, interferíamos 

impedindo que as crianças se machucassem.   

Após definirmos o universo da pesquisa, o campo de pesquisa, os sujeitos, os 

instrumentos para a coleta dos dados, além de realizarmos a inserção no campo e as 

filmagens, partimos para a descrição dos processos que inspiram a análise dos dados 

empíricos.  

Para analisar os dados captados pela filmagem, descrevemos intensamente as ações 

não-verbais realizadas pelas crianças, bem como transcrevemos os diálogos das professoras e 

das crianças. Após a transcrição das ações dos sujeitos e das relações por eles estabelecidas,  

organizamos essas ações e relações em episódios que, no nosso trabalho, trata-se do conjunto 

de ações dos sujeitos da pesquisa e das relações entre esses sujeitos, não importando a 

temporalidade dos episódios. Os episódios estão numerados, no decorrer da dissertação, de 

acordo com o aparecimento dos mesmos na análise. Os episódios analisados na dissertação 

estão organizados no Apêndice E, respeitando a nomenclatura adotada no decorrer do texto. 

Categorizamos, com base nos objetivos da pesquisa, oitenta e sete episódios, registrados em 
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dezesseis encontros alternados com tempo diferenciados que variavam de vinte a quarenta 

minutos de registro em vídeo realizado no período de quarenta e cinco dias. A participação 

das crianças também variou nos dias registrados. Realizamos um levantamento e constatamos 

que Júnior participou de 14 dias de registros em vídeos; Mariza e Marcelo, de treze; Naiara, 

de doze; Rosana, de onze; Francine, de dez; Jéssica, de cinco; Robsom e Sérgio, de quatro; e 

Angélica e Tamira não participaram dos registros em vídeo por não estarem presentes dos 

dias em que realizamos as filmagens.   

Para a análise dos dados empíricos, utilizamos a análise microgenética, que advém da 

perspectiva histórico-cultural, também conhecida como histórico-social por Wertsch (1998,  

p. 61). Segundo o autor, em pesquisas histórico-sociais, “A orientação é conceber a ação 

como sendo organizada ou definida por múltiplas influências analiticamente distintas, mas 

interativas” (WERTSCH, 1998, p. 61). Neste sentido, a análise corresponde a um momento 

relacionado ao processo histórico vivido pelas crianças e pelos professores. A respeito da 

análise microgenética, Góes (2000, p. 09) esclarece que se trata 

[...] de uma forma de construção de dados que requer a atenção a detalhes e o 
recorte de episódios interativos, sendo o exame orientado para o funcionamento dos 
sujeitos focais, as relações intersubjetivas e as condições sociais da situação, 
resultando num relato minucioso dos acontecimentos. 

Outra relação do nosso estudo com a abordagem microgenética foi o acompanhamento 

que fizemos em diversos momentos referentes às ações das crianças na rotina institucional. 

Além disso, procuramos descrever minuciosamente os vídeos em relação à temporalidade da 

pesquisa que, conforme Góes (2000, p. 14), equivale a fazer um “[...] acompanhamento 

minucioso da formação de um processo, detalhando as ações dos sujeitos e as relações 

interpessoais, dentro de um curto espaço de tempo”. A isto equivale dizer que a abordagem 

microgenética se constitui na análise de um período do processo histórico vivenciado pelos 

sujeitos. Para a análise, dividimos o processo em episódios referentes às ações e relações das 

crianças. 

 Após a transcrição detalhada das filmagens, dividimos os dados em episódios com 

temporalidades distintas, a fim de respeitar as particularidades de cada momento de acordo 

com as relações estabelecidas. Referente aos recortes temporais, Góes (2000, p. 15) nos 

auxilia a compreender que “[...] não há critérios postos quanto a recortes temporais para a 

configuração de uma análise microgenética”, isto é, em um trabalho podem ser analisadas 

situações com diversas durações.  
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 Ao analisarmos as ações iniciadas pelas crianças e ações iniciadas pelos adultos, 

visualizamos as relações intrínsecas nas ações de ambos os atores do espaço pesquisado, após 

a observação do entrelaçamento das ações das professoras e das crianças. Haja vista que a 

pesquisa faz parte do Grupo de Pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-Didáticos, ao 

analisarmos as relações estabelecidas no contexto da Educação Infantil, compreendemos, por 

meio do estudo de Rocha, (1999, p. 61) que:  

Este conjunto de relações que poderia ser identificado como o objeto de estudo de 
uma ‘didática’ da educação infantil, é que, num âmbito mais geral, estou preferido 
denominar de Pedagogia da Educação Infantil ou até mesmo mais amplamente 
falando, uma pedagogia da Infância, que terá, pois, como objeto de preocupação a 
própria criança: seus processos de constituição como seres humanos em diferentes 
contextos sociais, sua cultura, suas capacidades intelectuais, criativas, estéticas, 
expressivas e emocionais. 

Rocha, (1999) caracteriza uma pedagogia para a pequena infância pautada nas 

observações das relações estabelecidas entre as crianças e as professoras no ambiente de 

educação e cuidado.   

Em nossa pesquisa, a transcrição das filmagens possibilitou a leitura das ações e das 

relações estabelecidas que foram categorizadas tendo como foco de interesse a compreensão 

de como ocorre o processo histórico da constituição do sujeito nas relações estabelecidas na 

Educação Infantil a fim responder à questão norteadora da pesquisa: Quais implicações  

podem ser estabelecidas entre as ações e relações de crianças e professoras de 0 a 2 anos e a 

prática pedagógica? Assim, definimos como categorias de análise: a) a constituição do sujeito 

nas relações sociais; b) a mediação nas relações: o outro-professor; e c) as interações infantis: 

o outro-criança.  

A categoria “A constituição do sujeito nas relações sociais” analisa o processo de 

desenvolvimento das ações infantis. Por meio das ações das crianças, observamos e 

analisamos a possibilidade desta constituição. Levamos em consideração as vivências 

familiares e as vivências registradas em vídeo, bem como buscamos, na teoria do 

desenvolvimento traçada por Vigotski (1998), subsídios que possibilitassem a leitura das 

ações infantis, bem como a análise de sua constituição. 

A categoria “a mediação nas relações: o outro-professor” tem como foco as ações das 

professoras direcionadas às crianças, as relações estabelecidas entre professora-criança e entre 

criança-professora e a ação docente nas relações estabelecidas. Procuramos articular as ações 

infantis nas relações estabelecidas, sobretudo, no que se refere ao desenvolvimento da criança. 
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Avaliamos, pelas ações e relações das professoras, como ocorre o processo de compreensão 

das ações infantis, bem como se tais ações e relações orientam a mediação da professora.  

A categoria “As interações infantil: o outro-criança” está direcionada à compreensão 

do processo de relação estabelecido entre as crianças e das significações que ocorrem no 

interior da instituição infantil, de como as crianças se relacionam e compreendem as ações 

umas das outras, bem como dos momentos em que buscam a interferência do adulto  nesse 

processo. 

Feita a exposição dos procedimentos metodológicos da pesquisa, apresentamos o 

aporte teórico utilizado, o qual se caracteriza pelos autores que contribuíram para a 

compreensão das ações infantis e das professoras. Nesta pesquisa, o eixo central das análises 

esteve vinculado aos autores Vigotski (1998) e Bakhtin (2004) e às suas correntes teóricas.  

Os estudos traduzidos de Vigotski (1998, 1998a, 2000, 2001 e 2007) forneceram 

subsídios quanto à constituição histórica e cultural do sujeito e às contribuições da linguagem 

enquanto mediadora da atividade humana. A contribuição de Bakthtin (2004)15 diz respeito ao 

dialogismo e ao processo interativos entre o eu e o outro.  

No capítulo a seguir, fazemos uma abordagem sobre a história da implementação da 

Educação Infantil no município lócus da pesquisa – São Francisco do Sul –, a fim de 

compreendermos os sentidos e a organização do atendimento à criança sob uma perspectiva 

histórica.  

                                                 
15 Referência da 11ª edição do livro publicado em Língua Portuguesa em 2004. 
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3 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL DA INFÂNCIA 

Neste capítulo, discorremos sobre como se constituíram as relações entre adultos e 

crianças ao longo da história, bem como sobre o processo histórico que constituiu o espaço 

existente hoje na Educação Infantil em São Francisco do Sul, cidade em que estão inseridos 

os sujeitos de nossa pesquisa. Isto porque, para entendermos esses sujeitos como seres 

historicamente constituídos, sentimos a necessidade de identificar a abrangência das ações e 

das relações estabelecidas entre adultos e essas crianças e compreendê-las de forma 

contextualizada. 

Para entender a historicidade das relações estabelecidas com as crianças, iniciamos 

com a afirmação de Zanela (2007, p. 72 grifo nosso) de que a “[...] perspectiva histórica está 

no cerne da psicologia de Vygotski”, cabendo-nos compreender a centralidade da psicologia 

histórico-cultural, no que se refere à questão histórica. Vigotski (2000) inicia seu manuscrito 

datado de 1929 com uma reflexão sobre a história.  

Entendemos que Vigotski (2000) utiliza a palavra história com diversos significados. 

O primeiro significado atribuído por Vigotski (2000) à palavra história é: abordagem 

dialética geral das coisa. Dialética, segundo o dicionário de filosofia, constitui-se, para 

Hegel, “[...] a natureza do próprio pensamento [...] visto ser a resolução das contradições em 

que se enreda a realidade infinita, que como tal é objeto do intelecto” (ABBAGNANO, 2000, 

p. 273). A dialética referida por Vigotski (2000) é de cunho marxista: a luta de classes gera a 

contradição social, o que, em seu movimento histórico, cria uma nova ordem social, pois são 

as forças opostas que movimentam a sociedade e constroem a história. Vigotski (2000), ao 

mencionar a dialética geral das coisas, faz referência às contradições sociais que geram a 

história social da humanidade. Outro aspecto que Vigotski (2000) apresenta é a ciência 

marxista como história. Podemos compreender a ciência enquanto contradição e, 

consequentemente, como construção de conhecimento, não existindo conhecimento imutável 

e único, mas verdadeiro para o contexto em que é produzido. Mais um aspecto que Vigotski 

(2000) aponta, no que se refere ao conceito de história, está relacionado ao materialismo 

dialético. Recorremos, novamente, ao dicionário de filosofia, por meio do qual Abbagnano 

(2000) nos atesta que o materialismo dialético se constitui das leis do pensamento que não 

foram extraídas da natureza e da história, mas concebidas como leis de ordem cerebral que 

mudam as relações do homem com a natureza. Neste sentido, o homem transforma a natureza 
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para sua subsistência, e, ao pensar e analisar as transformações que ele mesmo promove é que 

ocorre a evolução da humanidade.   

O segundo significado atribuído por Vigotski (2000) à história faz referência à 

história do homem e a associa ao materialismo histórico que, segundo Abbagnano (2000, p. 

652), pode ser compreendido pela “[...] história proposta por Marx, mais precisamente o que 

consiste em atribuir aos fatores econômicos (técnicas de trabalho e de produção, relações de 

trabalho e de produção) peso preponderante na determinação dos acontecimentos históricos”. 

Neste caso, a história é concebida pelas relações de trabalho e organização econômica. O 

materialismo histórico pode ser observado na história da criança, sendo que, a rigor, as 

relações estabelecidas com a criança sempre foram norteadas pela organização social e 

econômica. O período em que se evidencia tal dependência foi o da criação do ambiente de 

educação e cuidado coletivo que se disseminou após a Revolução Industrial devido à mudança 

nas relações de trabalho da mulher, o que determinou consideravelmente a história da criança, 

da mulher e da família. 

Diante das duas concepções de Vigotski (2000) sobre história – a primeira relacionada 

ao materialismo dialético e a segunda, ao materialismo histórico – podemos compreender que 

a história, para o autor, é constituída pela ação do homem  sobre a natureza, modificando-a e 

produzindo meios de sobrevivência, o que determina a evolução da espécie humana no que se 

refere aos meios de produção na transformação da natureza para sua subsistência. A relação 

do homem com a natureza é regida pelas leis do pensamento que criam e atuam no processo 

histórico, o qual também se constitui das relações estabelecidas entre os homens, das relações 

de trabalho que organizam a sociedade e da economia, influenciando as relações das famílias 

que, da mesma forma, constroem o processo histórico. 

Outro conceito fundamental, na perspectiva de Vigotski, é o de cultura. Como 

Vigotski não conceitua diretamente o termo cultura, buscamos esse entendimento em Zanela 

(2007, p. 74), para quem “[...] a cultura resulta em uma atividade conjunta”. A partir desse 

autor, podemos compreender que a atividade conjunta na sociedade é produzida nas relações e 

orientada pela organização econômica do trabalho. Neste sentido, as relações estabelecidas no 

contexto histórico são reguladas pela cultura, sendo que de tais relações resulta a cultura, ou 

seja, o homem é um ser cultural que se insere na cultura ao nascer, com ela se relacionando. 

Nessa relação, ressignifica a cultura, produzindo-a também. 

Para Vigotski (2000), a história e a cultura se constituem nas relações estabelecidas, as 

quais são determinadas pela organização social, sobretudo pelas relações de trabalho e pelos 

processos de produção. Ao considerarmos a creche um ambiente em que se estabelecem 
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relações, podemos compreender que, nesse espaço, a cultura é vivida e produzida e 

reproduzida, que a história e a cultura ali se fazem presentes enquanto orientadoras das ações 

e enquanto processo. O processo histórico não ocorre de forma automatizada, como se os 

conceitos fossem se modificando com datas e horários pré-estabelecidos, mas ocorre por meio 

das relações sociais estabelecidas, não só na Educação Infantil, mas também na própria 

história da humanidade.  

Como vimos, Vigotski centraliza sua perspectiva no conceito histórico-cultural, o que 

pode ser entendido de forma diferente por outros estudiosos, como os que formavam o 

Círculo de Bakhtin16, cuja perspectiva enunciativa tem sua centralidade no dialogismo. Para 

Bakhtin (2004), o dialogismo é a relação de sentido que se estabelece entre dois enunciados, 

ou seja, constitui-se em uma relação de construção de sentidos entre duas pessoas que 

enunciam. O enunciado, por sua vez, segundo Bakhtin (2006, p. 274, grifo no original), é a 

“[...]  real unidade da comunicação discursiva – o enunciado. Porque o discurso só pode 

existir de fato na forma de enunciações concretas de determinados falantes, sujeitos do 

discurso”. No sentido apontado por Bakhtin (2006), podemos considerar dialógico o espaço 

da creche, pois nele ocorre a comunicação discursiva entre duas ou mais pessoas que, pelo 

fato de falarem a alguém, fazem com que a situação concreta, histórica e cultural determine 

como essa fala será dita e como será recebida pelos sujeitos.  

Bakhtin (2004, p. 124) reafirma a importância da situação concreta na relação ao 

teorizar que “A comunicação verbal não poderá jamais ser compreendida e explicada fora 

desse vínculo com a situação concreta”. A situação concreta a que se refere o autor se trata do 

lugar social, ou seja, do espaço construído historicamente e legitimado culturalmente; 

portanto, as relações legitimadas nesse espaço e culturalmente aceitas influenciam a 

enunciação. Ao falar a alguém, o sujeito realiza uma leitura da situação concreta que, 

juntamente com sua experiência anterior, determina a forma como o ser humano destinará a 

fala, ou seja, como a palavra proferida – enunciada - será destinada. Assim, o enunciado é 

composto da leitura que a pessoa faz do contexto social e histórico em que está inserida, 

conjuntamente com sua constituição histórica. Neste sentido, quem enuncia tem sua 

historicidade que determina a concretude do enunciado: a palavra. Em contrapartida, a pessoa 

a quem se destina o enunciado tem outra constituição histórica. Tal diferença das perspectivas 

histórica e social do eu e do outro que se relacionam é determinante dos sentidos entre os 

                                                 
16 Segundo Clark e Holquist (1998), o Círculo de Bakhtin era composto por um grupo de intelectuais e artistas 
que, aproximadamente em 1930, se reuniam em um antigo conservatório imperial de São Petersburgo, na União 
Soviética, para realizar discussões sobre Deus, liberdade, justiça e política. 
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enunciados. Diante do exposto, podemos considerar como situação concreta do enunciado, em 

nosso estudo, o espaço social da creche, sendo este um espaço caracterizado pela 

responsabilidade em relação ao processo de desenvolvimento da criança. Em outras palavras, 

as relações ali estabelecidas terão orientação pedagógica, ou seja, de ensino e de 

aprendizagem entre criança e adultos, pois o espaço concreto e social da Educação Infantil 

tem o objetivo social de que a criança aprenda e se desenvolva. Neste sentido, o espaço 

determina o contexto do enunciado.  

Outro fator importante a considerar é que o caráter dialógico na Educação Infantil 

pode ser compreendido por meio da relação existente entre a leitura do contexto social em que 

estão presentes os sujeitos e da posição social dos envolvidos com aqueles que enunciam. O 

eu, ao enunciar ao outro, avalia o contexto e a pessoa a quem ele fala, bem como escolhe as 

palavras que significarão o que deseja comunicar. O outro, ao receber o enunciado, também 

se posiciona em relação ao contexto social e à posição social de quem lhe dirigiu a palavra. 

Neste sentido, ocorre o dialogismo nas relações estabelecidas entre duas pessoas, ou seja, 

entre o eu e o outro.  Quanto à enunciação, Bakhtin (2004, p. 109) reitera que esta “[...] é de 

natureza social”. Podemos, então, com base em Bakhtin (2004), afirmar que o dialogismo se 

constitui na construção de sentidos entre o eu e o outro em relações contextualizadas.  

Se, para Vigotski (2000), a história se constitui nas relações estabelecidas socialmente 

e determinadas pela organização social, sendo que a cultura é produzida nas relações 

estabelecidas no contexto historicamente determinado, para Bakhtin (2004), a história e a 

cultura são dialógicas, ou seja, a história e a cultura são constituídas durante a construção de 

sentidos que ocorre por meio de enunciados nas relações nas quais o homem as ressignifica. 

As enunciações são, portanto, interações discursivas que ocorrem em um ambiente concreto e 

situado, resultando na troca de sentidos que ressignificam a história e a cultura. Tal produção 

Vigotski (2000) denomina de processo histórico. 

Todos os indivíduos, desde a mais tenra idade, fazem parte de um processo histórico e 

cultural, sendo que, para compreender a organização social em que este indivíduo vive hoje, é 

imprescindível entender o lugar social da criança na humanidade. Assim, apresentamos, na 

seção a seguir, uma abordagem histórica sobre o atendimento à criança em São Francisco do 

Sul. 
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3.1 O ESPAÇO HISTÓRICO E CULTURAL DA INFÂNCIA EM SÃO FRANCISCO DO 

SUL 

No município de São Francisco do Sul, SC, a história dos direitos da criança abrange, 

conforme já mencionamos no Capítulo I – Introdução – o que está previsto na Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394/96 (BRASIL, 2008, site), que caracteriza a Educação Infantil como “[...] direito da 

criança, na primeira etapa da educação básica, tendo por objetivo o desenvolvimento integral 

da mesma em seus aspectos físicos, psicológicos e cognitivos, complementando a ação da 

família e da comunidade”. Desde então, as creches, que eram consideradas assistenciais, 

passaram a ter caráter educacional.  

Dirigimos-nos à Secretaria de Educação e Cultura do município a fim de obter 

material para contextualizarmos a Educação Infantil, universo de nossa pesquisa. Todavia, a 

documentação cedida pela referida secretaria data do ano de 2004. Quando solicitamos 

documentos de anos anteriores, recebemos, da Coordenadora da Educação Infantil, a 

informação de que, anteriormente, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) eram 

vinculados à Secretaria do Bem-Estar Social do município de São Francisco do Sul e que 

sobre essa vinculação não havia documentação na Secretaria de Educação do município. 

Buscamos, no ano seguinte, então, na Secretaria do Bem-Estar Social, documentos 

sobre os CMEIs. Atendeu-nos a Secretária Executiva que, após ouvir a explicação sobre os 

objetivos da pesquisa, bem como sobre a necessidade de contextualizarmos a Educação 

Infantil em nosso trabalho, relatou: “Olha, eu não sei te dizer as datas de inauguração bem 

certas, não lembro. E o material que pode ter, porque eu acho que não tem nada, ta tudo no 

arquivo morto.” (Informação Oral, diário de campo, 15 de fevereiro de 2009). Propusemo-

nos, então, a buscar, no arquivo morto, algum material sobre os CMEIs. Todavia, a secretaria 

informou que estavam muito desorganizados, com materiais misturados e que seria difícil 

achar algum material sobre os CMEIs. 

A ausência de registros sobre a infância possui cunho histórico, não ocorrendo 

somente no município de São Francisco do Sul, pois dificilmente encontramos registros sobre 

a criança na Antiguidade. Um desses registros foi feito por Ariès (1979). Em seus estudos 

iconográficos17, Ariès (1979) apontou para a existência de um período no qual não havia 

                                                 
17 Kuhlmann (2007) alerta para que não tomemos a obra de Ariès (1981), que analisou a iconografia da classe 
burguesa européia de forma linear e transponível ao contexto brasileiro, sem observar a sua complexa 
contextualidade.  
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interesse pela vida da criança nem reconhecimento de suas especificidades, o que provocou a 

invisibilidade da criança até o século XVII. Tal invisibilidade dificulta a pesquisa anterior a 

este século sobre a criança, já que os registros sobre ela eram raros e, quando existiam, 

estavam limitados a poucos detalhes. Dada a existência de tantas dificuldades para coletar 

material empírico sobre a criança nos séculos passados, Badinter (1985)18 realizou um estudo 

sobre o amor materno, analisando documentos pessoais das famílias sobre seu dia-a-dia, nos 

quais detectou pistas sobre o papel da mulher, do homem e da criança. Assim, para 

compreender a criança no contexto histórico e cultural, foram necessárias a leitura e a 

interpretação de estudos que abordam a história da mulher, pois há uma invisibilidade da 

criança e não há concepção de infância. Sob esta perspectiva, a criança, portanto, estava 

relegada a segundo plano, aparecendo somente entrelaçada a esse contexto.  

Diante da ausência de registros, na Secretaria do Bem-Estar Social sobre o contexto 

histórico da criança em São Francisco do Sul e da invisibilidade da criança ao longo da 

história, ao voltarmos para casa e  analisarmos os nossos dados,  chegamos à compreensão de 

que seria fundamental conhecermos a constituição do espaço coletivo de educação e cuidado 

em São Francisco do Sul . Como nosso objeto de estudo eram as ações e as relações 

estabelecidas na Educação Infantil entre professoras e crianças e entre crianças e crianças, 

consideramos que muitas ações poderiam ser culturais e legitimadas historicamente nesse 

espaço. Diante, então, da ausência de materiais históricos na Secretaria de Educação e 

Cultura, bem como na Secretaria do Bem-Estar Social, e da necessidade que sentimos de 

contextualizar nossa pesquisa, iniciamos uma busca para delinear19 a história da Educação 

Infantil no município de São Francisco do Sul.20   

                                                 
18 A pesquisa de Badinter (1985) teve como contexto social e histórico a França e outros países da Europa; não 
pretendemos transpor a realidade histórica francesa à realidade brasileira. Contudo, consideramos pertinente seus 
estudos sobre a realidade francesa devido à influência europeia na cultura brasileira e ao impacto sofrido nos 
demais países da Europa. 
19 Ao utilizarmos a palavra delinear, temos ciência da limitação das informações sobre a constituição histórica da 
Educação infantil no município de São Francisco do Sul. No entanto, para a construção desta seção, 
conseguimos alcançar nosso objetivo de contextualizar a constituição cultural da Educação Infantil no município 
de São Francisco do Sul. 
20 Para contextualizar a pesquisa, iniciamos nossa investigação visitando os dezesseis Centros Municipais de 
Educação Infantil a fim de encontrar pessoas que houvessem participado da fundação do CMEI ou registros 
históricos dos CMEI em projetos político-pedagógicos. Ao buscar as pessoas que pudessem contribuir relatando 
a data da fundação do CMEI, a motivação para a implementação destes e o dia-a-dia junto às crianças, 
realizamos entrevista semiestruturada com as seguintes questões: a) Qual a sua idade; b) Há quanto tempo 
trabalha (trabalhou) neste CMEI; c) O que motivou a implementação deste CMEI nessa comunidade; d) Como 
eram as acomodações do CMEI; e) Como era organizado o dia-a-dia junto às crianças; f) Quais orientações eram 
recebidas; g) Quem mantinha a alimentação, material de higiene; h) Você percebeu alguma mudança no período 
em que trabalhou no CMEI; i) A partir de quando?; j) E quais mudanças? Utilizamos, também, o diário de 
campo para anotar impressões, citações encontradas no Projeto Político-Pedagógico da instituição, quando esta o 
possuía. Foram entrevistadas doze pessoas que atuaram na fundação de alguns CMEIs, principalmente nos 
CMEIs fundados nas décadas de 1970 e de 1980. Eram serventes, cozinheiras, atendentes de creches, 
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Assim, após as entrevistas e consultas documentais, organizamos os dados iniciais 

sobre a fundação das creches, o nome da instituição e a faixa etária que atendia no momento 

da inauguração e os apresentamos no Quadro 3 para facilitar a leitura dos mesmos.  

ANO DE FUNDAÇÃO NOME DA INSTITUIÇÃO FAIXA ETÁRIA 
1976 Frei Martinho 2 a 6 anos 
1981 Girassol 2 a 6 anos 
1983 Pantera Cor de Rosa 2 a 6 anos 
1989 Bem Me quer 2 a 6 anos 
1986 Mickey Mouse 2 a 6 anos 
1986 Peixinho Dourado 2 a 6 anos 
1988 Peter Pan 2 a 6 anos 
1996 Pequeno Príncipe 2 a 6 anos 
1996 Estrelinha do Mar 2 a 6 anos 
1996 Chapeuzinho Vermelho 2 a 6 anos 
2000 Cantinho Alegre 2 a 6 anos 
2000 Pedacinho do Céu 2 a 6 anos 
2001 Pequeno Polegar 2 a 6 anos 
2004 Raio de Sol 0 a 6 anos 
2004 Mundo Encantado 0 a 6 anos 
2006 Sonho Feliz 0 a 6 anos 

Quadro 2: Creches de São Francisco do Sul: data de fundação, nome e faixa etária de atendimento 
    Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

Conforme apresentamos no Quadro 2, a primeira iniciativa em relação ao atendimento 

a crianças de 2 a 6 anos, na cidade de São Francisco do Sul, data de 1976. A creche recebeu 

nome somente em 1978: Frei Martinho. Tal informação foi fornecida pela Professora 01, que 

trabalha nessa instituição há vinte e quatro anos e há oito pesquisa sua história, unindo 

materiais e documentos que ainda não foram publicados. A motivação para a criação da 

creche, segundo a Professora 01, partiu da necessidade de um grupo de senhoras da igreja 

católica que participavam do Clube de Mães: “Devido que as mães não tinham como 

participar e não tinham onde deixar os filhos, aí que a dona Carmem Musse sentiu a 

necessidade de arrumar um lugar para colocar as crianças; era para as mães que 

precisavam fazer alguma coisa” (Entrevista, 05 de março de 2009).  Então o espaço trouxe a 

possibilidade de as mães participarem do Cube de Mães que funcionava na Igreja Matriz 

                                                                                                                                                         
professoras, ex-coordenadora das creches do período de 1983 a 1989, além da coordenadora de Educação 
Infantil no período de 2000 a 2008. Denominamos os entrevistados de acordo com sua função e um número para 
a identificação. Depois disso, as entrevistas foram transcritas e unidas às notas de campo. Assim, conseguimos 
delinear a concepção de Educação Infantil no processo histórico e a constituição da Educação Infantil na cidade 
de São Francisco do Sul, no período de 1976 a 2006. 
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Nossa Senhora da Graça, no município, sendo que as senhoras organizaram a creche para 

deixar os filhos com esse fim. Posteriormente, as esposas dos médicos da cidade formaram 

uma associação sem fins lucrativos, que administrava a creche, agora não destinada a seus 

filhos, mas destinada a atender mães trabalhadoras e crianças carentes. A primeira presidente 

dessa associação foi a Senhora Carmem Musse.  

Como vimos, a primeira iniciativa do município, quanto à criação do ambiente 

coletivo de educação e cuidado, ou seja, das instituições de Educação Infantil, difere do 

panorama mundial e nacional. Enquanto no município de São Francisco do Sul, as crianças 

estavam em seus lares, com seus irmãos, pais e/ou avós e apenas necessitavam de um 

ambiente coletivo onde ficar para que suas mães se ocupassem de outros afazeres  que não os 

domésticos, fossem de lazer ou de trabalho, ao longo do percurso histórico, conforme relatado 

por Badinter (1985), as crianças viviam em situação de abandono e, portanto, de 

invisibilidade. Neste sentido, a primeira instituição coletiva, no Brasil, para a criança, foi a 

Santa Casa de Misericórdia, cuja abertura data de 1582 (FREITAS, 2006) 21 e destinava-se a 

acolher crianças rejeitadas e abandonadas. A criação da Santa Casa da Misericórdia foi fruto 

da reação popular para que o abandono dos bebês fosse refreado, além de que fez com que 

esse abandono das crianças pequenas passasse da invisibilidade à aceitação22 . 

Cabe destacar que, a partir daí, no século XVI, teve início a criação de instituições de 

caridade para as crianças, movimento que perdurou até o início do século XX. 

Concomitantemente, ao final do século XIX e início do século XX, foram iniciadas  

discussões, por meio de exposições internacionais, sobre as concepções e as experiências das 

instituições de caridade que atendiam a crianças. Em meio aos debates, leis foram criadas.  

                                                 
21 A Roda de Expostos, segundo Marcílio (2006), tiveram origem na idade Média, na Itália. Surgiram juntamente 
com as confrarias de caridade que tinham como ações ou Obras de Misericórdia que se penalizavam com o 
sofrimento do próximo, nesse caso a criança. Tratava-se de um cilindro, com uma abertura na qual a criança era 
depositada. Após o cilindro girar em torno de seu eixo, a abertura se voltava para dentro da Casa de 
Misericórdia, um sino tocava e a criança era retirada. Tudo ocorria de tal maneira que não era vista a pessoa que 
havia depositado o bebê. Ao ser retirado do cilindro, o bebê era logo batizado, sendo comum as mães deixarem 
bilhetes informando se o mesmo já havia ou não recebido o batismo. Entretanto, se houvesse alguma dúvida, a 
criança era batizada. A rodeira anotava todas as informações sobre a criança, tais como a roupa que trajava e os 
pertences que trazia, e transcrevia o bilhete que estivesse com a criança. No livro de registro de entrada, a cada 
criança era reservada uma página para que nela fossem feitas anotações sobre a mesma. 
   
22 Referente ao lugar social da criança, Frabboni (1998) explica que, do século XVI ao século XVIII, a 
invisibilidade da infância ocorria pela falta de cuidado e por sua negação ao inserir a criança na sociedade como 
um adulto. Em Rizzo (2003), encontramos que a visibilidade das crianças ocorreu devido ao extermínio de 
homens durante a guerra napoleônica. A partir de então, surgiram os primeiros registros de preocupação com a 
criança em seu aspecto físico, para que a mão-de-obra infantil pudesse defender os interesses cristãos e políticos. 
Leite (2006) estudou as relações entre crianças e famílias brasileiras e a invisibilidade das crianças nas relações, 
em que eram tratadas como distrações para os adultos. 
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Também nesse período – final do século XIX e início do século XX –, em referência à 

caracterização das crianças e sua diferenciação dos adultos, a grande marcação e diferença, 

segundo Priore (2000), era a linha divisória denominada primeira idade e segunda idade. A 

primeira idade do homem era denominada puerícia e durava do nascimento até os 14 anos; e a 

segunda idade era chamada de adolescência e perdurava dos 14 aos 25 anos. Freitas (2006) 

especifica que, na faixa etária de 0 a 3 anos, período em que a criança apreende a andar e 

depende do adulto para sua locomoção, as crianças eram carregadas pelas mães, pelas 

escravas ou por outras crianças. A criança que já andava era denominada desvalido de pé, 

sendo que, ao adquirir a autonomia em sua locomoção, a ela já eram atribuídas pequenas 

tarefas domésticas. A maioridade era atingida aos 14 anos, mas como a igreja católica atribuía 

aos 7 anos  a idade da razão e tal concepção  exercia grande influência sobre as ações das 

famílias, a criança com 7 anos era inserida como um adulto na sociedade.  

Conforme Kuhlmann (2007, p. 56), essas leis, criadas no final do século XIX e início 

do século XX, incentivaram a propagação de “[...] instituições sociais nas áreas da saúde 

pública, do direito da família, das relações de trabalho, da educação”. As iniciativas 

deslocaram a concepção de caridade para a assistência. Para o autor supracitado, o conceito de 

caridade era a ação pela compaixão e piedade em relação ao próximo. Assim, quanto à 

assistência, esta caberia ao Estado e organizações da sociedade civil, as quais se preocupavam 

em estruturar desde a moradia até as ações  de cuidado com a alimentação e a higiene das 

crianças. 

Kuhlmann (2007) cita as exposições realizadas em Paris, nos anos de 1855 e 1867, 

como precursoras de importantes decisões sociais no que diz respeito à criança. No ano de 

1855, as discussões motivaram a criação das primeiras instituições de assistência destinada às 

famílias. Conforme a sociedade da época, as instituições para a sociedade moderna deveriam 

ser destinadas a remediar a falta de providência a miséria; diminuir os vícios; e melhorar o 

estado intelectual e moral da sociedade. As instituições que tinham a função de melhorar o 

estado intelectual e moral da sociedade difundiram a Educação Infantil como salas de asilos e 

creches, necessárias para o cuidado da infância em contrapartida ao trabalho feminino. Na 

exposição realizada no ano de 1867, as iniciativas para a criação das instituições assumiram o 

caráter assistencial científico. 

A ideologia assistencialista científica compõe-se de três aspectos que, segundo 

Kuhlmann (2007), foram amplamente difundidos em congressos dentro e fora do Brasil. O 

primeiro aspecto, a assistência científica, tinha objetivos preconceituosos em relação à classe 

trabalhadora, a fim de discipliná-la e dificultar seu acesso aos bens culturais. O segundo 
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aspecto refere-se ao papel do Estado e das organizações da sociedade civil na coordenação 

das ações de assistência; e o terceiro aspecto é referente à fidedignidade das ações pautadas 

em concepções totalmente científicas. Desse modo, o conhecimento científico seria 

imprescindível para a melhoria da raça, controle social em direção ao progresso e a 

civilização. 

A assistência científica que se configurou no mundo, apesar de muitas críticas, ainda 

traz traços nas instituições brasileiras, em relação a aspectos como a alimentação e a habitação 

dos trabalhadores e dos pobres. Em nome da providência à miséria e ao vício, a assistência 

humilhava o indigente e reprimia todo aquele que discordasse do argumento científico, 

estando aberto à repressão para a organização social.  

Kuhlmann (2007) afirma que a criação de instituições de Educação Infantil ocorreu 

por vários fatores que não se somam, mas que representam a interação entre o tempo histórico 

e as organizações sociais diferentes. Além da substituição da caridade pela assistência 

científica, a infância, a maternidade e o trabalho feminino também foram aspectos relevantes 

para a implementação das instituições de Educação Infantil no Brasil. 

 As instituições assistenciais foram consideradas modernas, inovadoras e que 

preenchiam as necessidades da sociedade para o progresso da indústria e, consequentemente, 

do país, como o exemplo citado por Kuhlmann (2007), em que a criação das creches, 

destinada a crianças de 0 a 3 anos, visavam à extinção das casas dos expostos, a fim de que as 

mães não abandonassem mais seus filhos e pudessem ser inseridas no trabalho industrial. 

Neste sentido, as creches surgiram como um direito conquistado pela mãe trabalhadora, antes 

de ser um direito da criança, conforme preceituado hoje na LDB. 

 A primeira instituição de Educação Infantil, no Brasil, de que há registro, segundo 

Kuhlmann (2007), foi a creche da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado, inaugurada no 

Rio de Janeiro, em 1899, a primeira creche para filhos de operários. Se, na Europa, 

inicialmente houve a criação das pré-escolas e, posteriormente, das creches, no Brasil, a 

situação se inverteu. As creches agregadas às indústrias, como a da Companhia de Fiação de 

Tecidos, surgiram para regulamentar o trabalho feminino e tinham como objetivo prestar 

assistência médica e dentária, dentre outros serviços, como funerário e pecuniário. 

Kuhlmann (2007) também faz referência à circulação no Brasil, a partir do ano de 

1878, do jornal “Mai de Família”, dirigido às mães burguesas e redigido pelo Dr. Carlos 

Costa, médico especialista em moléstias que atingiam as crianças. Dentre os vários artigos 

publicados sobre a higiene, Dr. Carlos Costa, segundo Kuhlmann (2007), destacou a sua 

preocupação com a Lei do Ventre Livre, que teria trazido preocupações às donas de casa na 
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criação dos filhos de suas escravas. Em relação a esta necessidade, estimulou a criação de 

creches populares destinadas a filhos de empregadas domésticas, e não aos filhos das 

operárias que já tinham as creches dentro das indústrias. 

Kuhlmann (2007) menciona que exposições realizadas no ano de 1889 trouxeram a 

diferenciação entre as creches destinadas às camadas populares e de iniciativa pública e as 

pré-escolas de iniciativa privada, denominadas jardim de infância e dirigidas às classes 

abastadas. A grande diferença residia na implementação do termo Pedagógico com cunho 

mercadológico, a fim de atrair as famílias abastadas e essas instituições não serem 

confundidas com instituições assistencialistas. 

A implementação das creches no Brasil não ocorreu de maneira amena, pois houve 

conflitos, principalmente, em relação à responsabilidade materna na educação dos filhos, 

expressando as ideias de Rousseau sobre a importância da maternagem para a sociedade e 

para a criança, sobre o amor materno e sua responsabilidade na instituição família. Segundo 

Vieira (1986), o espaço coletivo, para atender às crianças das mães trabalhadoras, foi 

denominado o Mal Necessário, termo que criticava a necessidade do auxílio da mão-de-obra 

feminina no sustento da família. A esse período inicial, Kramer (1982) chama de fase pré-

1930, destacando o caráter médico e sanitário do atendimento nas creches.  

Essa característica médico-higienista no âmbito internacional mencionada por Vieira 

(1986) entrou nas instituições em 1870 e visava à cooperação para a preservação de doença, 

que era um assunto considerado fundamental no século XIX. Com profundos traços 

assistenciais e científicos, apoiavam-se em descobertas científicas referentes à epidemiologia 

e transformaram a medicina e a higiene enquanto autoridade social incontestável. Com 

avanços quantitativos na mortalidade infantil, os médicos conquistaram espaços nas 

discussões referentes à criança e, ao estarem engajados nos mais diversos segmentos, 

redirecionaram as políticas voltadas à educação e discutiram projetos de implementação de 

serviços de inspeção médico-escolar em todos os ramos de atendimento à criança. As 

principais aliadas ao trabalho assistencial eram as mulheres burguesas, que serviam de 

exemplo às mães trabalhadoras em relação ao cuidado com o filho e à busca de melhorias 

para a condição de vida dos mesmos. 

Tais iniciativas, mencionadas por Vieira (1986) em relação às creches e pré-escolas 

advinham da iniciativa privada, fábricas ou Jardins de Infância ou de correntes filantrópicas 

para as trabalhadoras domésticas. Em referência à Política Pública para a Educação Infantil, 

no Brasil, a criação das primeiras instituições para a infância foi impulsionada nas décadas de 

1950 e 1960, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), e pela Organização 
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das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Segundo Rosemberg 

(2006), as primeiras instituições para crianças objetivavam o atendimento em massa e tinham 

como uma das funções a assistência. Outro fator que contribuiu para a criação das instituições 

foi a Conferência de Santiago, realizada no Chile, em 1965, que, conforme salienta 

Rosemberg (2006), atentava para o fato de que os planejamentos nacionais inserissem as 

necessidades globais da infância, incluindo a criança de 4 a 6 anos.  

O incentivo propiciado por órgãos internacionais às políticas de assistência à educação 

de crianças pequenas veio ao encontro do interesse brasileiro em bloquear a influência do 

comunismo em sua sociedade. Segundo Rosemberg (2006), em nome do anticomunismo, a 

Doutrina Brasileira de Segurança Nacional (DSN) articulou fortemente a segurança interna, 

culminado na suspensão de liberdade de expressão, no abuso de poder e em prisões 

arbitrárias. Na visão da DSN, a desigualdade social acarretava tensões e lutas que 

atrapalhavam o regime anticomunista. Na época, aproximadamente no ano de 1977, a 

Doutrina Brasileira de Segurança Nacional considerava a pobreza uma ameaça à segurança 

nacional; frente à necessidade de manter a ordem nacional e cumprir com as exigências 

políticas, o Departamento Nacional da Criança (DNCr) criou instituições para atender a 

crianças, priorizando as mais carentes.  

Ainda no que concerne à criação, no Brasil, das instituições para atender a crianças, 

Rosemberg (2006) destaca o pouco investimento financeiro, além do incentivo à mão-de-obra 

voluntária como características das instituições de Educação Infantil. Neste sentido, é possível 

compreender que as instituições tinham um caráter assistencialista. A iniciativa do DNCr não 

contemplava uma política educativa para a pré-escola. Isto porque, para o referido órgão, 

quanto mais carente a população, maior sua suscetibilidade ao comunismo. Devido a essa 

concepção, as instituições de atendimento às crianças eram implantadas junto das 

comunidades carentes. Em referência à implementação do atendimento à pré-escola de massa, 

poucos recursos materiais e financeiros foram destinados pelo governo, gerando ações 

comunitárias de caridade para a sustentação desse modelo assistencialista.  

O modelo assistencialista foi exatamente o adotado pela associação que iniciou o 

atendimento às crianças no Município de São Francisco do Sul, já que a associação que 

administrava a creche arrecadava doações por meio de contribuições em carnês, doação de 

alimentos do comércio local e convênio estabelecido com a Legião Brasileira de Assistência. 

Além disso, a primeira instalação foi em um espaço cedido pela igreja católica no salão onde 

eram ministradas as aulas de catequese. 
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 Os profissionais que atuavam com as crianças eram professoras com até a oitava série 

do Ensino Fundamental, chamadas professoras leigas, sendo que a única com Magistério era 

a Professora 01. Todavia, devido ao falecimento de uma professora enquanto dormia com as 

crianças, segundo a Professora 01, fenômenos começaram a acontecer, pois as crianças 

relatavam ver a professora falecida em diversos espaços do salão da igreja. Outra situação 

ocorreu cerca de um ano depois, segundo relato da Professora 01: o pai de uma criança caiu e 

faleceu ao consertar o telhado do salão, “em pleno meio-dia”, diante das crianças. Tais 

acidentes aceleraram a construção do espaço definitivo da creche e a saída desta do salão da 

igreja.  

Então, no início de 1988, as crianças passaram a ser atendidas no prédio onde 

funcionava o Centro de Bem-Estar do Menor (CBEM). No final desse mesmo ano, todos, 

funcionários e crianças, passaram a ocupar o prédio construído pela prefeitura para 

funcionamento da creche. Apesar de, arquitetonicamente, o prédio ter as divisórias inspiradas 

em uma residência, com cômodos pequenos e sanitários destinados a adultos, as novas 

instalações possibilitaram a organização das crianças, que foram divididas em salas por faixa 

etária. Anterior a essa data, conforme a Professora 01, não havia divisão de turmas por faixa 

etária, e as crianças permaneciam no grupo de acordo com a sua vontade: “Era assim: a 

criança ficava no grupo que gostava, dependia da professoras que mais acolhia aquela 

criança” (Entrevista, 05 de março de 2009).  Nesse ano, 1988, começou a funcionar a 

primeira sala do município que atendia a crianças de 0 a 2 anos, denominada berçário.  

No dia-a-dia com as crianças de 0 a 2 anos, na Creche Frei Martinho, a Professora 01 

relata que havia 12 berços, compartilhados por 24 crianças, e que, muitas vezes, ao dormirem, 

duas crianças ocupavam o mesmo berço. Sobre a rotina com as crianças de 0 a 2 anos, a 

Professora 01 descreve: “O nosso dia-a-dia era o seguinte: nós tínhamos que fazer toda a 

comida do berçário e cuidar das crianças”. As professoras eram responsáveis pela alimentação 

das crianças, pela higiene e pelo zelo em cuidar para que nenhuma se machucasse. Sobre o 

cuidado com as crianças, a professora relata que sentava com uma cadeira na porta e ficava 

controlando para as crianças não saírem da sala. Atribui essa atitude à postura da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA) que, segundo a Professora 01, não permitia a colocação de 

portões na sala nem permanecer com a porta fechada. Sobre a alimentação, a Professora 01 

relata que era comum faltar comida e que as doações eram essenciais para alimentar as 

crianças da creche.  

A Creche Frei Martinho, mantida pela associação com o auxílio do município, foi 

municipalizada no dia primeiro de fevereiro de 1992, sendo que o movimento de 
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municipalização ocorreu devido à falta de repasses da LBA. Em janeiro de 1991, os recursos 

da LBA cessaram de ser repassados. Durante o ano de 1991, a creche funcionou somente com 

doações da comunidade, e as funcionárias não receberam remuneração. As doações recebidas 

do comércio se intensificaram nesse ano, conforme explica a Professora 01:  

O Cicino [proprietário de uma panificadora] foi um homem que sustentou nós, deu 
pão e leite anos e anos. O Nicanor e a Samira [ proprietários de um supermercado na 
época] [...] toda vida pegou as melhores verduras que sobravam da xepa e repartia 
entre a Frei Martinho e o CBEM23. E quando nós falimos, aquele osso que os ricos 
compravam para o cachorro, os melhores eram tirados pra nós fazer a sopa das 
crianças. Então nós não tinha nada, nós comia aquela sopa, né. Nós era pobre, nós 
não tinha pagamento, nós ficamos um ano sem receber, nós trabalhava por amor a 
Frei Martinho. Se desentendeu a diretoria, né. Só ficou a Dona Cida. Ela não tinha 
como bancar, porque ela não trabalhava, ela dependia do marido, aí de vez em 
quando ela roubava uns trocados do Dr. Walmor [risos], sabe, e repartia pra nós. 
(Entrevista, 05 de março de 2009). 

Com as dificuldades enfrentadas pela falta de recursos, a creche foi municipalizada no 

ano de 1992, e só não deixou de atender devido ao trabalho voluntário das professoras. A 

Professora 01 ainda relata: “Aquilo que nós ganhava era para a creche e para nós levar para 

a casa, nós era umas pobre miserável, que não tinha onde cair morta” (Entrevista, 05 de 

março de 2009). Com a municipalização, as profissionais passaram a receber o salário pela 

prefeitura, que também passou a orientar as ações com as crianças. 

Uma das mudanças sentidas pela Professora 01, quando a creche foi municipalizada, 

se refere à autonomia das profissionais. Segundo a Professora 01, havia autonomia, não havia 

fiscalização, as funcionárias cumpriam o horário de abrir e fechar sem ninguém para 

fiscalizar. A prefeitura começou a fiscalizar os horários por meio de uma assistente social. 

Outra mudança foi quanto à alimentação, que passou a ser oferecida integralmente pela 

prefeitura. A Secretaria do Bem-Estar Social passou, também, a orientar o trabalho a ser 

realizado com as crianças que era, de acordo com a Professora 01, voltado para o cuidado: “A 

gente visava o cuidar: dar banho, limpo, arrumado, o piolho, bicho-de-pé” (Entrevista, 05 de 

março de 2009). O direcionamento das ações direcionadas às crianças era pautado no 

assistencialismo, não havendo preocupação direta em mediar ou organizar ações em prol do 

desenvolvimento da criança. 

Com motivações diferentes daquelas que levaram à criação da Creche Frei Martinho, 

na década de 1980, surgiram outras cinco instituições municipais denominadas, na época, de 

                                                 
23 Centro do Bem-Estar do Menor. 
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creches, para atender à criança de 2 a 7 anos. A Creche Girassol foi a segunda a ser fundada, 

em 1981. Segundo a Cozinheira 01, a fundação da creche ocorreu devido à necessidade da 

comunidade e esta funcionava com o Centro do Bem-Estar do Menor que atendia a crianças 

de 7 a 17 anos e meio24, no contraturno escolar. As crianças faziam cursos profissionalizantes 

e se alimentavam na instituição.  

As primeiras instalações da Creche Girassol foram adaptadas na granja desativada do 

quartel. A Cozinheira 01 relata que começou a trabalhar nessa creche um mês após o início de 

seu funcionamento e que trabalhou sempre nessa instituição até sua aposentadoria, no ano de 

2007. O espaço atendia a 70 crianças, e a maioria a frequentava com o objetivo de se 

alimentar e, em seguida, se dirigia às suas casas. A Cozinheira 01 se posiciona sobre a 

fundação da creche e o CBEM: “Depois foi melhorando, com a vinda do CBEM que se dizia 

e a creche melhorou muito para a comunidade, mas muito”  (Entrevista, 05 de março de 

2009). Apesar da melhoria na vida da população com a implementação da Creche Girassol e 

do CBEM, as instalações apresentavam precariedade, conforme relata a Cozinheira 01: “E 

assim foi o começo. Então nós não tínhamos nada, as crianças dormiam, assim, no chão. Eu 

comecei a fazer esteira, fazer colchas de roupa velha, travesseiro [...]” (Entrevista, 5 de 

março de 2009). Tal realidade vivenciada corrobora a política de baixo custo da LBA. 

Rosemberg (2006, p. 151) esclarece que a LBA concebia a Educação Infantil com a  

[...] perspectiva de atendimento em massa, ampliando a cobertura de baixo custo, o 
que seria conseguido através de construções simples, uso de espaços ociosos ou 
cedidos pela comunidade e a participação de trabalho voluntário ou semi-voluntário 
de pessoas leigas.  

No sentido apontado pelo autor, a implementação da Creche Girassol, em São 

Francisco do Sul, preenchia os requisitos estabelecidos pela LBA na utilização de espaços 

ociosos e cedidos pela comunidade. 

 Em relação ao dia-a-dia com as crianças, a Cozinheira 01 relata que eram contratadas 

estagiárias, moças novas que cursavam o então Primeiro Grau e que recebiam orientações da 

LBA. A entrevistada revela que uma das orientações era retirar piolhos e bichos-de-pé das 

crianças, pois era comum encontrá-los. Mas como as estagiárias tinham “nojo”, elas trocavam 

de função naquele dia, sendo que as moças cozinhavam, e a entrevistada limpava as cabeças 

das crianças e retirava os bichos-de-pé. A Cozinheira 01 relata que a principal preocupação 

era com o cuidado das crianças e, quando faltava alguma estagiária, era ela quem cuidava das 
                                                 
24 O Estatuto da Criança e do Adolescente considera constitucionalmente crianças os sujeitos de 0 a 12 anos. 
Todavia, as pessoas entrevistadas referiram-se a crianças como pessoas no período de 07 a 17 anos. 
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crianças e preparava o alimento. Ainda segundo a Cozinheira 01, na falta de alimentos, ela 

fazia uma lista e, nos finais de semana, corria à comunidade para pedir doações para a creche. 

 Outra iniciativa da mesma natureza ocorreu em 1988, no bairro da Tapera, quando se 

iniciou a construção do prédio para o posto de saúde e a creche. A entrevista para coletar 

informações sobre essa creche foi realizada com a Cozinheira 02, que atua no município há 23 

anos. Ela iniciou seu trabalho na rede municipal, na abertura da creche no bairro Tapera, a 

qual recebeu, posteriormente, o nome de Peter Pan. A construção do prédio teve início em 

1988. Segundo a Cozinheira 02, a construção do prédio foi feita pela comunidade com 

material doado pela prefeitura (tijolos e cimento); já os caibros foram retirados do mato pela 

comunidade. Novamente podemos constatar, conforme descreve Rosemberg (2006), a 

utilização de mão-de-obra voluntária para a construção das instalações simples da creche. O 

prédio contava com três salas e um banheiro, sendo duas salas e o banheiro para a creche e a 

outra sala para o posto de saúde. No ano de 1989, foi iniciado o atendimento às crianças. 

Então a creche já iniciou o atendimento em uma sala do prédio da prefeitura, onde também 

funcionava o posto de saúde. Todavia, como não havia cozinha nas instalações da Creche 

Peter Pan, era utilizada a cozinha da Escola Municipal Izidoro Curvello, localizada ao lado. 

Meses depois, foi edificada uma cozinha anexa à creche. A motivação para a abertura da 

creche foi a mesma que determinou a abertura da Creche Girassol, em 1981, no bairro do 

Forte – a carência da comunidade – e tinha a mesma orientação: inicialmente, de cuidar da 

saúde das crianças e, com a vinda da professora, aprimorar a coordenação motora dessas 

crianças. A creche funcionava das 8h às 17h30m, e as crianças eram atendidas, inicialmente, 

pela cozinheira e pela servente que preparavam o alimento. Elas limpavam e cuidavam das 

crianças. A cozinheira relata que ficaram por muito tempo somente ela, a servente e uma 

atendente cuidando das crianças, mais especificamente no período de 1988 a 1997.   

A iniciativa comunitária promoveu a abertura de mais duas instituições de educação 

infantil no município de São Francisco do Sul: Pantera Cor-de-Rosa (1983) e Bem-Me-Quer 

(1989), ambas com o objetivo de atender a crianças de 2 a 6 anos, filhas de mães 

trabalhadoras.  

A Creche Pantera Cor-de-Rosa teve seu funcionamento inicial em um local 

improvisado, no galpão da Igreja Católica Imaculado Coração de Maria, no bairro do Iperoba. 

Segundo um histórico construído pela comunidade e descrito no Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) do CMEI Pantera Cor-de-Rosa, num primeiro momento, o referido CMEI funcionava 

apenas meio período, das 14h às 17h. Segundo o documento da instituição, todas as pessoas 
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que nela trabalhavam eram responsáveis pelo atendimento às crianças e pelo preparo da 

alimentação, não havendo distinção de funções (SÃO FRANCISCO DO SUL, 2008a).  

A Creche Bem-Me-Quer (1989) iniciou o atendimento destinado às crianças cujas 

mães trabalhavam em uma sala da escola do bairro da Reta. Sobre essa creche, entrevistamos 

a Professora 02, que atua na rede municipal há 20 anos. Ela iniciou como servente e, após ter 

terminado o Primeiro Grau, cursado o Magistério e se graduado em Pedagogia, prestou 

concurso e atua como professora de Educação Infantil. Segundo a Professora 02, quando a 

escola ainda funcionava no galpão da Igreja Católica São Francisco de Assis, no bairro da 

Reta, a comunidade, em 1984, solicitou à prefeitura a abertura da creche para atender às 

necessidades das mães que trabalhavam. Então a creche iniciou o atendimento em uma das 

salas da Escola Municipal Franklin de Oliveira. Segundo a Professora 02, quando atuava na 

função de servente, auxiliava a professora a cuidar das crianças, pois constituíam um grupo 

muito grande para apenas uma pessoa. Ela cuidava das crianças, e a professora fazia 

atividades para desenvolver a coordenação motora, bem como aprender a segurar um lápis. 

Conforme relato da Professora 02, do ano de 1989 ao de 1994, no dia-a-dia, as ações com as 

crianças se encontravam fundamentadas no cuidar, segundo a orientação da Secretaria do 

Bem-Estar Social. Sobre a alimentação, a Professora 02 elucida que faltava com frequência, 

mas era suprida pela escola, sendo que “sempre houve muita parceria entre a creche e a 

escola” (Entrevista, 09 de março de 2009).  Isso ocorria, segundo a Professora 02, com outras 

creches, o que nos permite afirmar que, no período mencionado pela professora – de 1989 a 

1994 – a proximidade da creche a uma escola municipal supriu a carência da creche de 

recursos materiais. 

Outra creche fundada na década de 1980 foi a Creche Mickey Mouse (1986). Sua 

criação surgiu da procura por vagas para atender às crianças de 0 a 7 anos no prédio onde 

funcionava a CBEM e hoje funciona a Secretaria do Bem-Estar Social. O prédio foi adaptado 

para atender a 40 crianças de 2 a 6 anos em duas salas. A Professora 03 nos contou a história 

desta creche. Ela é professora há 24 anos na rede municipal de ensino de São Francisco do Sul 

e atuou no CBEM, além de, posteriormente, na creche, no período do ano de 1980 a 1987. No 

ano de 1988, se afastou do município e retornou, em 1992, atuando até os dias de hoje. 

Segundo a Professora 03, no prédio, antes de funcionar a CBEM, havia um posto de saúde e, 

como não havia cuidado com o lixo hospitalar, era comum encontrar seringas e agulhas no 

pátio que, por vezes, espetavam os pés das crianças. Em 1994, encerrou-se o projeto CBEM e 

apenas a creche permaneceu no prédio até o mês de agosto de 1995, quando foi remanejada 

para o Centro de Atendimento Integral a Criança (CAIC) Irmã Joaquina Busarello. A 
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orientação sobre as ações a serem desenvolvidas com as crianças era que essas ações 

deveriam estar voltadas para o cuidado e para a assistência. Em 1996, oito anos após a 

abertura da primeira turma de 0 a 2 anos do município, na Creche Frei Martinho, foram 

abertas outras salas, inclusive o berçário, para crianças dessa idade. Uma professora da 

Creche Frei Martinho foi transferida para “ensinar” às professoras o atendimento prestado às 

crianças de 0 a 2 anos. 

Sobre a alimentação e os materiais para desenvolver atividades com as crianças, a 

Professora 03 menciona a precariedade e a falta destes, ressaltando o preconceito em relação 

às professoras que trabalhavam nas creches, exemplificando com a remuneração diferenciada. 

A Professora 03 também se recorda da existência, no município, na década de 1980, de 

creches domiciliares, embora não se recorde do regime de funcionamento nem o nome de 

alguma mãe crecheira. 

Com o objetivo de investigar sobre a década de 1980, entrevistamos a coordenadora 

das creches no período de 1983 a 1988. Segundo a Coordenadora 01, o trabalho de 

coordenação das creches era exercido por três pessoas que passavam o dia visitando as 

creches a fim de acompanhar o trabalho desenvolvido. As creches eram subsidiadas pela 

prefeitura em convênio com a LBA. A Coordenadora 01 se lembra da implementação, nesse 

período, de creches domiciliares e assim se expressa:  

[...] as mães que trabalhavam fora, aí tinha assim, casas que tinham cinco, seis, dez 
crianças, entendeu? [...] tinha umas cinco ou seis creches, mas eu não me lembro 
onde. Era subsidiada pela prefeitura; a merenda vinha do governo; e a gente 
repassava, pra eles e tinha convênio com a LBA, [....] a prefeitura pagava as pessoas 
da casa, elas cediam o espaço, tudo delas, entendeu? A gente pagava essas pessoas, 
elas eram treinada para trabalhar com esse projeto aí [se referindo às creches 
domiciliares] o próprio pessoal da LBA vinham aqui pra fazer o curso com elas e 
eram bem presentes (Entrevista, 06 de março de 2009). 

  A Coordenadora 01 faz referência às creches que existiam na época: “Creche Frei 

Martinho, a creche da estrada do Forte e a Tapera que também eram mantidas pela 

prefeitura” (Entrevista, 06 de março de 2009). Havia uma distinção no atendimento: as 

creches domiciliares eram destinadas às crianças cujas mães trabalhavam fora e as demais 

creches eram destinadas às crianças carentes que a frequentavam ou lá poderiam fazer as 

refeições, como relataram a Cozinheira 01, que trabalhava no Forte, na Creche Girassol, e a 

Cozinheira 02, que trabalhou na Creche Peter Pan, na Tapera. Com a mudança de governo, no 

ano de 1989, o projeto creches domiciliares foi extinto.  
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Das creches domiciliares existentes nessa época, uma continuou o seu funcionamento 

e, hoje, tem o nome Peixinho Dourado, estando localizada na Praia da Enseada. Foi fundada 

como creche domiciliar em 1986, segundo a Professora 04, que trabalhou nessa creche no ano 

de 1987. A iniciativa partiu de uma mãe que tinha um filho com Síndrome de Down e queria 

que seu filho tivesse a oportunidade de conviver com outras crianças ditas “normais”. 

Funcionava na Praia Grande, localizada no Bairro da Enseada, em uma casa alugada. Para a 

criança frequentar a Creche Peixinho Dourado, a mãe tinha que estar inserida no mercado de 

trabalho. A Professora 04 lembra: “A maioria era carente, tinha piolho... a saúde das 

crianças era precária, aí onde entrava o trabalho da psicóloga e do médico, que visitavam as 

casas e orientavam as famílias na questão da higiene e alimentação, eles faziam trabalho 

voluntário” (Entrevista, 10 de março de 2009). Nessa creche, a mãe crecheira conseguiu tal 

ajuda por meio de amigos. Segundo relato da Professora 04, o trabalho dos profissionais da 

saúde era voluntário. A creche fechou no final de 1987, e, segundo a Professora 04, os 

motivos não foram explicados. Passou, então, a funcionar, em 1988, na casa de outra mãe 

crecheira, a qual tivemos a oportunidade de entrevistar.  

Segundo a Mãe Crecheira 01, ela já trabalhava como cozinheira na creche domiciliar 

quando esta se localizava na Praia Grande. Quando a creche fechou, ela foi chamada pela 

prefeitura e disponibilizou sua casa para dar continuidade ao atendimento às crianças.  A 

creche passou, então, a funcionar na sua casa que, segundo a Mãe Crecheira 01, era assim 

organizada: “Na minha sala foi feita a creche pra eles e a cozinha, eu fazia a merenda, a 

prefeitura dava os alimentos, eu era fichada como cozinheira e pagavam o aluguel da sala” 

(Entrevista, 10 de março de 2009). A Mãe Crecheira 01 disponibilizava, conforme ela 

mencionou, a sala da sua casa e recebia  salário como funcionária da prefeitura, além do valor 

do aluguel da sala. Conforme relato da Mãe Crecheira 01, eram acolhidas 25 crianças, que 

eram atendidas por duas professoras e duas serventes. Segundo a Mãe Crecheira 01, as 

crianças tinham a hora de fazer desenho e a hora da atividade que eram organizadas pelas 

professoras. Para frequentar a creche, a mãe precisava trabalhar fora ou ser muito pobre, 

conforme já citado pela Coordenadora de Creche 01. A creche ficou em sua residência 

durante um ano e, no início de 1989, deixou de ser em sua residência, passando a funcionar 

em uma casa alugada pela prefeitura, sendo que, no referido ano, a Mãe Crecheira 01 se 

desligou da prefeitura. 

 Assim, as então denominadas creches continuaram funcionando em casas alugadas 

pela prefeitura. A Cozinheira 03, que atua na prefeitura há 19 anos, que começou a trabalhar 

na creche Peixinho Dourado em 1989, em relação às instalações, relata: “Quando a prefeitura 
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assumiu, como não tinha sede, a gente pulava de galho em galho. Em época de verão, a gente 

não podia trabalhar porque não tinha casa. Aí a gente cumpria horário no posto de saúde” 

(Entrevista, 10 de março de 2009). Acerca do dia-a-dia das crianças, a Cozinheira 03 relata: 

“Na época em que eu comecei, tinha atividade de manhã, a professora que fazia, mas não era 

o foco, era mais pra cuidar mesmo da criança”. Os dizeres da Cozinheira 03 apontam a 

relação direta entre a professora e os “trabalhinhos” feitos pelas crianças. A Cozinheira 03 

também relata o que acontecia antes de 2000: “Até então [ano de 2000], teve época que nós 

trabalhamos em duas aqui – eu e uma professora –, sempre assim: cuidar, dar banho, dar 

comida. E eu ajudava em tudo” (Entrevista, 10 de março de 2009). Essa realidade perdurou 

até o ano de 2000, quando foi construída a sede da creche, mas ainda com aspectos 

arquitetônicos de casa de família. A alimentação era mantida pela prefeitura, e a cozinheira 

afirma que, em alguns casos, era necessário doações, pois os mantimentos faltavam. 

 Podemos compreender, por meio dos dizeres das professoras, serventes, cozinheiras, 

mãe crecheira e da coordenadora de creche, as motivações para o atendimento à criança, na 

década de 1980, em São Francisco dos Sul. A Creche Frei Martinho (1976), a Creche Girassol 

(1981) e a Creche Peter Pan (1988) foram criadas para prestar assistência às comunidades 

carentes, tendo como principal preocupação o bem-estar da criança, a alimentação e a higiene. 

As creches iniciaram seu funcionamento em instalações precárias, sendo que, posteriormente, 

na década de 1990, foram reinstalados nos prédios construídos pela prefeitura para esse fim. 

As três entrevistadas das três instituições relataram alguns fatos que denotam o cunho 

assistencialista das entidades, tal como levar as crianças para casa, pois os pais não as 

buscavam, sendo comum a criança ficar dias sem ir para casa. Tal episódio ocorreu até perto 

do ano de 1992. Na década de 1980, outras três creches foram fundadas. Todavia, segundo as 

entrevistas realizadas, estas foram motivadas não somente pela carência, mas pelo apelo das 

mães da comunidade, que reivindicavam um espaço para deixar seus filhos enquanto 

trabalhavam.  

As entrevistadas relataram que as mães trabalhavam no mercado informal exercendo 

as funções de diarista, faxineira ou como professoras nas redes municipal e estadual de 

ensino. A Creche Pantera Cor-de-Rosa (1983), a Creche Mickey Mouse (1986), a Creche 

Domiciliar Peixinho Dourado (1987) e a Creche Bem-Me-Quer (1989) estão em 

funcionamento até os dias de hoje. Todavia, os dizeres das entrevistadas revelam a 

preocupação com a higiene e o cuidado para com as crianças nos anos de 1980.  

Por meio do dizeres das entrevistadas, foi possível tomar conhecimento da 

constituição cultural da creche na cidade de São Francisco do Sul, na década de 1980, que 
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estava voltada à higiene e à saúde das crianças, à comunidade carente, para que provesse a 

alimentação, além de estarem localizadas em lugares distantes do centro da cidade. As 

profissionais que atuavam nas creches, em sua maioria, não possuíam o Magistério, sendo que 

serventes e cozinheiras também exerciam a função de cuidadoras das crianças. Tal 

constatação nos remete ao fato de que não havia, na época, uma evidente preocupação 

educativa ou a organização de ações para as crianças. As únicas ações relacionadas eram 

caracterizadas como assistenciais.  

Na década de 1990, foram fundadas mais três creches que receberam os nomes: 

Pequeno Príncipe (1996), Estrelinha do Mar (1996) e Chapeuzinho Vermelho (1996). 

A creche Pequeno Príncipe (1996)25 iniciou suas atividades no prédio construído pela 

prefeitura para atender às crianças de 0 a 2 anos. Continha duas salas, um banheiro e uma 

cozinha, conforme relato da Cozinheira 04, funcionária mais antiga da instituição. Ela 

descreve que, no dia-a-dia, “[...] Elas  [referindo-se às professoras] brincavam com as 

crianças e, às vezes, faziam trabalhinhos, mas não era como hoje, que tem mais professoras” 

(Entrevista, 04 de março de 2009). A Cozinheira 04 não relata a precariedade na alimentação 

e se percebe, por meio desse relato, que já havia uma orientação para as ações  com as 

crianças, além do cuidar. 

Na Creche Estrelinha do Mar (1996), segundo a professora 0426, no que se refere à 

orientação do trabalho, todas as professoras eram formadas e faziam o mesmo trabalho que 

desenvolvem hoje, cuidando e educando as crianças. O critério para a criança ingressar na 

creche continuava sendo prioritariamente a mãe trabalhar fora. Porém, a professora relata que 

havia crianças cujas mães não trabalhavam fora e que frequentavam a creche.  

A Creche Chapeuzinho Vermelho (1996), localizada no bairro Rocio Grande, também 

foi reivindicada pela comunidade, por intermédio do primeiro vereador eleito no bairro. A 

Atendente de Creche 01 relata que o estado cedeu o prédio antigo, no qual já havia 

funcionado uma escola e estava desativado, ao município por quinze anos para que 

funcionasse nele um posto de saúde, cursos de datilografia e a creche, onde funcionou a 

Escola Claurinice Vieira Caldeira. O Estado também doou o dinheiro para a reforma do 

prédio. No local onde funcionava a creche, uma sala recebeu divisórias de plástico, e o 

banheiro foi adaptado com vasos sanitários pequenos. A Atendente de Creche 01 lembra de 

                                                 
25 Sobre essa creche, não tivemos muitas informações: na entrevista com a cozinheira, elas foram imprecisas e os 
dizeres não se relacionavam com os demais entrevistados. A única pessoa apontada por muitos entrevistados que 
poderia relatar a historicidade deste centro não foi encontrada. 
26 Informações registradas em diário de campo, pois o contato com essa professora foi por telefone, já que esse 
CMEI se localiza na parte continental do município, e seu acesso é somente de barco. 
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que foi um dos primeiros banheiros adaptados para a criança do município e que a cozinha 

possuía uma área aberta para serem realizadas as refeições. As crianças eram atendidas pela 

professoras e pelas atendentes, sendo que aquelas eram formadas em Magistério e destas era 

exigido o Primeiro Grau completo.  A creche atendia a crianças de 2 a 7 anos, sendo que o 

critério para a criança ter direito à vaga na instituição ainda era o fato de as mães trabalharem 

fora e não terem onde deixá-la. A respeito da alimentação, esta era fornecida pelo município, 

mas não era suficiente para suprir todas as necessidades. Então, em alguns momentos, os pais 

ajudavam e o comércio local também colaborava. A Atendente de Creche 01 se lembra de que 

passava todas as manhãs na padaria para pegar o pão que era doado à creche. A atendente que 

participou do início das atividades dessa creche também relata que panelas, talheres, bacia e 

toalhas foram doados pelos pais para que a creche pudesse funcionar.  

Em relação ao cotidiano das crianças, é possível perceber, por meio dos dizeres da 

Atendente de Creche 01, uma relação diferenciada entre a atendente e a professora, sendo a 

principal preocupação “tomar conta, cuidar e alimentar” (Entrevista, 09 de março de 2009). 

A Atendente de Creche 01 relata a diferenciação entre o trabalho da atendente de creche e o 

da professora:  

Nós ficávamos tomando conta das crianças, e elas [referindo-se às professoras] 
preparavam a atividade: uma atividade pra manhã e uma atividade para a tarde. Ela 
só dava a atividade. Nós dávamos a alimentação, nós fazíamos a troca de fraldas, nós 
calçávamos o tênis, tirávamos para ir dormir, tomávamos conta na hora em que eles 
estavam dormindo. E não lembro em que cursos que fui, em que a palestrante falou 
que uma cuidava da mente e outra do corpo, e isso caiu, assim sabe... porque era isso 
mesmo que acontecia (Entrevista, 09 de março de 2009).  

Compreendemos, por meio dos dizeres da Atendente de Creche 01, como eram 

divididas as ações no cotidiano da Educação Infantil na década de 1990, em São Francisco do 

Sul. Havia, feita pelas atendentes e professoras, uma rígida divisão de tarefas em relação às 

crianças. A função de atendente foi extinta em 2001. As relações estabelecidas no interior da 

creche se modificaram na década de 1990, com a criação da função de atendente de creche 

criada no ano de 1994, quando foi realizado um concurso com quatorze vagas. A função de 

cuidadora das crianças foi exercida até então por professoras e serventes que ajudavam as 

professoras, conforme relatou a Professora 02: quando exercia a função de servente, também 

auxiliava no cuidado às crianças. A Cozinheira 03 também relatou que trabalhavam em duas e 

que ela ajudava cuidando das crianças. Mas, com a profissional específica para cuidar da 

criança, houve a divisão entre o cuidar e o aprender, conforme relatado pela Atendente de 
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Creche 01, sendo que a professora somente aplicava a atividade e não se envolvia nas 

situações de cuidado. As atividades elaboradas pelas professoras estavam relacionadas à 

motricidade fina.  

 Ainda quanto à década de 1990, a Professora 01 relata que, para a criança frequentar a 

creche, as mães precisavam trabalhar, o que era fiscalizado por uma assistente social que 

visitava as casas a fim de verificar se a mãe estava realmente trabalhando. Quanto ao dia-a-dia 

com as crianças, a Professora 01, de uma instituição aberta na década de 1970, afirma que a 

preocupação era cuidar e que chegavam a levar a criança ao médico. Em contrapartida, a 

Professora 01, quanto às atividades, relata que as creches paravam de funcionar em dezembro, 

quando as crianças e as professoras pegavam férias, e que, em fevereiro, todas as professoras 

das creches se reuniam na Secretaria do Bem-Estar Social para planejar as atividades com as 

crianças. Quanto a essas atividades, a Professora 01 elucida: “Se cuidava muito da 

coordenação motora da criança” (Entrevista, 05 de março de 2009). Atividades relacionadas 

à coordenação motora na década de 1990 foram citadas também pela Professora 02, pela 

Professora 03, pela Cozinheira 01, pela Cozinheira 02, pela Cozinheira 03 e pela Atendente de 

Creche 01. Quando questionadas sobre o porquê do cuidado com a coordenação motora, a 

Professora 01 explicita a preocupação citada pelas outras entrevistadas:  

Cuidava-se muito da coordenação motora, porque a criança, naquela época, tinha 
que sair das creches prontas para o primeiro ano [...] porque nós éramos muito 
discriminadas, então nós queríamos mostrar que nós também éramos professoras. 
Quando viam nós de guarda-pó na rua, as professoras do Ensino Fundamental 
ficavam olhando com ar de deboche, sabe, de coitadas. Então, pra nós, era muito 
importante que a criança chegasse lá na escola já sabendo escrever as coisas para a 
professora ver lá da escola, que nos também éramos boa no que nós fazíamos 
(Entrevista, 05 de março de 2009). 

Os dizeres da Professora 01 e os dizeres da Atendente de Creche 01, expostos 

anteriormente, nos dão indícios de que, na década de 1990, o cuidado passou a ter segundo 

plano no dia-a-dia da creche, não sendo considerado educativo. Somente as ações por meio 

das quais eram ensinados conteúdos considerados úteis às crianças no Ensino Fundamental 

passaram a ter destaque. Tal postura das profissionais foi motivada para se autoafirmarem 

como professoras, já que existia uma cultura velada de desvalorização das professoras das 

instituições de Educação Infantil, denominadas de creche e vinculadas à Secretaria de Bem-

Estar Social.   
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Todas as professoras, atendentes de creches, cozinheiras e serventes entrevistadas 

citaram que, a partir do ano de 2000, “começou a melhorar”. As principais mudanças 

relatadas pelas entrevistadas foram:  

A capacitação, a valorização começaram a existir, entende, porque, até então, não 
tínhamos né. [...] se abriu um leque assim pra nós. Nós começamos a nos valorizar. 
Não é que no Bem-Estar a gente não se valorizasse. A gente tinha a valorização que 
eles valorizavam muito nosso trabalho, sabe. Só que nós não tínhamos esse senso 
crítico que nós tínhamos espaço nós o nosso espaço e os pais os deles [...] a educação 
foi o reconhecimento da Educação Infantil (Professora 01, entrevista 05 de março de 
2009). 

 A Professora 03 relata as mudanças que passaram a ocorrer quando as creches passaram 

a ser subordinadas à Secretaria de Educação do município:“[...] começaram os cursos, 

reuniões de capacitação, começaram a nos ver como professoras e também o prefeito trouxe 

a faculdade da UDESC27 para São Francisco e a creche passou a ser vista como educação e 

nós como profissionais da educação” (Professora 03, entrevista, 05 de março de 2009).  

Duas cozinheiras ressaltaram melhoras em relação à estrutura e ao número dos 

professores; elas calcularam que, a partir do ano de 2000, “melhorou agora do Odilon28, né” 

(Cozinheira 02, entrevista 06 março de 2009); “Como eu digo pra todo mundo, agora que 

tava ficando bom, aí eu saí, né. Porque tem professora para cada sala, tem servente pra 

limpeza, tem a cozinheira, né” (Cozinheira 01, entrevista 05 de março de 2009).  

Os discursos das professoras deixaram transparecer a valorização profissional como 

diferença que sentiram ao estarem subordinadas à Secretaria de Educação do município. A 

partir do ano de 2001, as creches passaram a ser denominadas de Centros Municipais de 

Educação Infantil. As cozinheiras destacam a questão estrutural como principal mudança. No 

entanto, a criança está ausente nos discursos das professoras e das cozinheiras com a mudança 

da subordinação de Educação Infantil à Secretaria de Educação. 

Ao conversarmos com a Coordenadora de Educação Infantil que atuou na Secretaria 

de Educação em novembro do ano de 2007, questionamos sobre a orientação da Secretaria no 

que se refere à atuação com as crianças. A Coordenadora se posicionou afirmando que: 

A criança deve frequentar a instituição de Educação Infantil. Ela tem o mundo dela a 
ser descoberto na educação infantil, a interação social com as outras crianças, com o 
professor, e com os outros adultos. Conhecer, pegar [...] a partir das brincadeiras, 

                                                 
27 Universidade do Estado de Santa Catarina. 
28 A entrevistada  referiu-se ao Prefeito Odilon Ferreira de Oliveira que iniciou sua gestão no município de São 
Francisco do Sul no ano de 2000. 
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com todo um trabalho pedagógico que tem por trás, a criança ali brincando tá 
aprendendo, sim (Entrevista, 05 de novembro de 2007). 

Os dizeres da Coordenadora da Educação Infantil revelam a mudança na motivação 

para a criança frequentar a Educação Infantil, não mais somente devido ao trabalho materno, 

mas para se desenvolver, por meio de uma ação docente planejada para que aprenda e se 

desenvolva sem a separação entre cuidar e educar. 

Outra mudança destacada pela Coordenadora foi a extinção da atendente de creche, a 

fim de quebrar a dicotomia existente entre o cuidar e o educar. Segundo a Coordenadora, cada 

sala tem de 2 a 3 professoras, dependendo do número de crianças. Sobre a organização das 

professoras, a Coordenadora argumenta: “[...] nós sempre mesclamos na sala: uma que 

trabalha dessa maneira [com ações desenvolvidas e centradas na criança], uma que não [...]; 

uma que trabalha como deve ser e outra tradicionalista [...] pra uma aprender com a outra” 

(Entrevista, 05 de novembro de 2007). Neste sentido, os dizeres da Coordenadora sugerem a 

preocupação da Secretaria de Educação do município em formar os professores no próprio 

ambiente de trabalho.  

Em relação às estruturas destinadas à Educação Infantil, a Coordenadora da Educação 

Infantil na Secretaria de Educação relata: “Os secretários antigos não tinham a preocupação 

de estar vendo, de estar fazendo alguma estruturação centrada na criança. [...] não era feito 

para a criança; era feito para o adulto e a criança tinha que se adaptar” (Entrevista, 05 de 

novembro de 2007). Porém, a Coordenadora esclarece que tal mudança de concepção ocorreu 

em muitas conversas e interação com a Secretaria de Planejamento para que houvesse a 

construção de instituições de acordo com os documentos do Ministério da Educação (MEC) 

sobre edificações e admite que, dos CMEIs construídos a partir de 2000, somente um se 

aproxima das exigências do MEC: o CMEI Sonho Feliz, inaugurado em 2006. 

Quando questionada sobre a mudança estrutural no que se refere aos materiais 

didáticos e alimentação, a Coordenadora explicou que, ao passar as creches para o encargo da 

Secretaria de Educação, elas foram consideradas CMEIs, e a Secretaria supriu as necessidades 

materiais por ter uma verba maior destinada a esse fim. O Município tem 25% do orçamento 

para investir em educação; destes, 10% são destinados à Educação Infantil e, futuramente, 

com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), a Coordenadora acredita que os investimentos poderão 

ser ampliados. 
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Diante dos dizeres das professoras, coordenadoras, atendentes de creche, cozinheiras e 

mães crecheiras, podemos compreender a constituição cultural da relação com a criança no 

ambiente de educação e cuidado coletivo na cidade de São Francisco do Sul. Na década de 

1980, as iniciativas foram motivadas pela LBA, a fim de prestar assistência à criança carente e 

necessitada, suprindo a carência básica de higiene e alimentação. Os espaços das creches eram 

improvisados, e as crianças eram atendidas por estagiários, professoras e, em alguns casos, 

pelas próprias serventes e cozinheiras que, além de cuidar das crianças, eram responsáveis 

pela alimentação e limpeza da creche, vinculada à Secretaria do Bem-Estar Social. 

Na década de 1990, foram iniciadas as construções municipais destinadas a atender às 

crianças. Todavia, eram pensadas para os adultos. Neste sentido, os banheiros e as janelas não 

eram adaptados. A motivação para a criação de novas instituições partiu da comunidade, 

principalmente de reivindicações para as mães que estavam trabalhando. Passou, então, a ser 

exigido comprovante de trabalho da mãe para que a criança pudesse frequentar a creche, 

sendo que, na ausência deste, a criança perdia a vaga. Mesmo nas creches vinculadas à 

Secretaria de Bem-Estar Social, quanto às ações desenvolvidas com as crianças, foi 

introduzido o educar, mas com características preparatórias para a escola. A fim de valorizar o 

professor da creche, foi criada, em 1994, a função de atendente de creche, a qual acentuou a 

dicotomia entre cuidar como função da atendente e educar como função do professor.  

A partir do ano de 2001, as creches passaram da Secretaria do Bem-Estar Social para a 

Secretaria de Educação. Uma das medidas foi a equiparação salarial entre as professoras das 

creches, que passaram a ser consideradas CMEIs, com professoras fazendo parte da grade da 

Educação Básica. Os prédios destinados à Educação Infantil começaram a ser projetados para 

a criança e foi extinta a função de atendente de creche. Além disso, a Secretaria passou a 

capacitar as professoras, a fim de propor uma nova ação centrada na criança durante as 

interações sociais e o brincar. As vagas excedentes puderam ser ocupadas por crianças cujas 

mães não trabalhavam fora. 

O movimento que ocorreu em 2001 no município de São Francisco do Sul iniciou, no 

Brasil, por volta de 1996, fase avançada da Idade Moderna, quando a criança passou a ocupar 

um novo papel, saindo da posição periférica para a posição central do interesse do adulto. 

Essa mudança foi impulsionada pelas transformações sociais, políticas e culturais e fez com 

que os adultos se interessassem pela educação das crianças. Para Carvalho (2003), a criança 

tornou-se símbolo de cuidados e de afetividade, vistos como necessidades que precisavam ser 

atendidas. Neste contexto, a família passou a buscar na escola uma complementação da 

educação doméstica e a ver a criança como o futuro da sociedade. 
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Foi assim que, a partir da promulgação da LDB (1996), as creches, que eram 

consideradas assistenciais e educacionais, assumiram caráter integralmente educativo. A 

importância desta mudança está na preocupação governamental com o desenvolvimento da 

criança. Contudo, conforme apontaram os dados da implementação da Educação Infantil em 

São Francisco do Sul, somente a partir do ano 2000, as creches passaram a ser consideradas 

Centros Municipais de Educação infantil e as orientações se voltaram para o binômio cuidar e 

educar. 

No presente capítulo, contextualizamos a Educação Infantil no município de São 

Francisco do Sul, lócus da pesquisa, nos contextos nacional e internacional que permearam a 

consolidação histórica na Educação Infantil no que se refere ao atendimento à criança de 0 a 6 

anos em instituição coletiva de educação e cuidado. No próximo capítulo, realizaremos a 

análise das videogravações realizadas no CMEI foco da pesquisa com crianças de uma turma 

de 0 a 2 anos, conforme explicitado no capítulo da Metodologia deste trabalho. 
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4 A CONSTITUIÇÃO DAS RELAÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Este capítulo destina-se à descrição e à análise dos dados coletados em vídeos e 

posteriormente transcritos. Procedemos, neste capítulo, conforme mencionado na 

Metodologia, à análise microgenética dos dados empíricos, os quais agrupamos em episódios. 

Cabe lembrar que episódio, na presente pesquisa, trata-se do conjunto de ações dos sujeitos da 

pesquisa e das relações entre esses sujeitos, não importando a temporalidade dos episódios.  

Assim, neste capítulo, tendo como base 7 episódios, analisamos os dados referentes às 

três categorias que elegemos para esta pesquisa: a) a constituição do sujeito nas relações 

sociais – Episódio 1; b) a mediação nas relações: o outro-professor, Episódio 2, Episódio 3 e 

Episódio 4; e  c) as interações infantis: o outro-criança, Episódio 5, Episódio 6 e Episódio 7. 

Organizamos o presente capítulo em três seções, seguindo as categorias descritas. Na 

subseção 4.1, intitulada “Ela sempre faz isso”: a constituição do sujeito nas relações sociais, 

analisamos o processo de desenvolvimento desde a fecundação, antes do nascimento, sua 

relação com o desenvolvimento biológico, até após o nascimento, quando as ações 

determinadas biologicamente passam a ser organizadas socialmente, sendo que o contexto 

social e as relações nele estabelecidas fazem a mediação e promovem o desenvolvimento 

humano desde as primeiras horas do nascimento.  

A subseção 4.2, intitulada “Eu puxei a cordinha sem ela pedir”: a mediação do 

professor, suas ações e relações com as crianças, tem como foco as ações das professoras 

direcionadas às crianças, as relações estabelecidas entre professora-criança e criança-

professora e a mediação docente nas relações estabelecidas. Procuramos articular as ações 

infantis nas relações estabelecidas, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento da criança. 

Avaliamos, por meio das ações e relações das professoras, como ocorre o processo de 

compreensão das ações infantis, bem como se tais ações e relações orientam a mediação da 

professora.  

A subseção 4.3, intitulada “Deixa ela brincar, deixa”: as interações entre as crianças, 

está direcionada à compreensão do processo de relação estabelecido entre as crianças e as 

significações que ocorrem no interior deste, como as crianças se relacionam e compreendem 

as ações umas das outras, bem como os momentos em que buscam a interferência do adulto  

nesse processo.  
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4.1 “ELA SEMPRE FAZ ISSO”: A CONSTITUIÇÃO DAS AÇÕES INFANTIS 

 Esta seção está reservada à análise referente à categoria: a constituição do sujeito nas 

relações sociais. Descrevemos o Episódio 1 que ocorreu no dia 10 de março do ano de 2008 e 

teve a duração de quatro minutos e cinquenta e seis segundos. Dele participaram Rosana, de 

um ano e cinco meses29, Naiara, de um ano e nove dias, e a professora Carmem. Neste 

episódio, temos as ações de Rosana em relação ao choro de Naiara, ou seja, a iniciativa de 

Rosana, durante o choro de Naiara, de levar até a colega o cobertor, no qual, segundo relato 

da família de Naiara, a menina buscava consolo nos momentos em que chorava.  

Apresentamos, na Figura 1, a sequência de imagens que compõe o Episódio 1. Esclarecemos 

que optamos por esta forma de apresentação para que o leitor possa acompanhar as ações das 

crianças em imagens sequenciais tal qual registramos em vídeo.  

 
 
 

 
 

Continua... 
                                                 
29 Idade da criança no momento da observação registrada em vídeo. 
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Figura 1 – Episódio 1 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

Observamos, no Episódio 1, apresentado na Figura 1, diversas relações estabelecidas: 

inicialmente, ocorre a relação entre Naiara e a pesquisadora no momento em que está no colo 

da pesquisadora e observa as imagens na câmera; em seguida, Naiara procura a professora, se 

aproxima dela e chora, sendo que a professora a pega no colo e a consola; na sequência, 
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Rosana, que estava alheia ao motivo de choro da Naiara, ao vê-la chorar se orientou por meio 

do seu choro e teve a iniciativa de pegar o cobertor de Naiara, que estava inicialmente no 

meio da sala, e levá-lo à menina. Todavia, nem a professora nem a criança percebem a ação 

de Rosana: Rosana deixa o cobertor próximo à professora e a Naiara e se retira, indo brincar 

com legos vermelhos. Posteriormente, Naiara encontra seu cobertor próximo a si e demonstra 

satisfação. Destacamos a ação de Rosana por ser uma iniciativa da criança sem orientação de 

outrem, consistindo, assim, no alvo de análise na presente seção, que tem como foco as 

motivações das ações infantis.   

Cabe destacar que, na primeira vez em que registramos, durante o período de captação 

das relações estabelecidas entre as crianças participantes desta pesquisa, a iniciativa de 

Rosana de levar o cobertor a Naiara, comentamos com uma das professoras sobre a ação de 

Rosana e a professora, com tom de obviedade, respondeu que “Ah, ela sempre faz isso”, o que 

nos fez pensar sobre a constituição das ações infantis, sobre o que levaria uma criança a 

orientar-se pela ação de outra.  

Ao considerarmos as crianças de 0 a 2 anos, sujeitos de nossa pesquisa, no universo da 

Educação Infantil, pensamos em como a criança se constitui nesse espaço de múltiplas 

relações, com outras crianças e com os professoras.  Adotamos a perspectiva de que o sujeito 

participa do processo histórico e cultural e de que, por meio das relações estabelecidas 

socialmente, se constitui, conforme argumenta Zanela (2007, p. 72):  

[...] o homem é um ser eminentemente social, pois é a partir das relações 
estabelecidas com outros que paulatinamente constrói suas características 
singulares e constitui-se enquanto sujeito, ou seja, enquanto alguém que, ao mesmo 
tempo em que é marcado pelo contexto social e histórico em que se insere, é capaz 
de regular sua própria conduta e vontade, de reconhecer-se enquanto ser resultante 
da história e, ao mesmo tempo, seu produtor. 

Zanela (2007) destaca as impressões do contexto social e cultural na formação do 

homem e sua constituição social, ou seja, destaca que, nas relações estabelecidas com os 

outros, ocorre a construção da subjetividade do sujeito.  Rosana, no caso, guiou sua ação de 

pegar o cobertor por meio do desconforto de Naiara, sendo que sua ação foi constituída por 

meio das relações que estabeleceu desde o nascimento com sua família e no próprio ambiente 

institucional. A esse respeito, Vigotski (2000, p. 24) declara que: “Através dos outros 

constituímo-nos”. Para o autor, o outro é de fundamental importância na constituição do eu. 

Podemos compreender, com base em Vigotski (2000), que os outros, para Rosana, são as 

pessoas de sua família e aquelas com as quais se relaciona fora deste, como, por exemplo, no 
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ambiente de Educação Infantil em que realizamos esta pesquisa, o qual frequenta há, 

aproximadamente, três meses.  

Bakhtin (1961 apud FARACO, 2006, p. 73), argumenta que “Eu não posso me 

arranjar sem um outro, eu não posso me tornar eu mesmo sem um outro; eu tenho de me 

encontrar num outro por encontrar um outro em mim”. Para Bakhtin (1961 apud FARACO, 

2006), portanto, o outro é de fundamental importância na constituição do sujeito, sendo que, 

sem as relações estabelecidas com o outro, o eu não existiria. O outro na ação da Rosana foi 

Naiara, na qual Rosana se encontrou para se constituir, ou seja, na ação, Rosana se encontrou 

em Naiara ao vê-la necessitando de consolo, por meio de seu cobertor, da mesma forma que 

ela, Rosana, recorre ao se “travesseiro” – seu “cheiro” – nos momentos de desconforto.  

Podemos relacionar as concepções de Vigotski (2000) e de Bakhtin (2004) sobre a 

constituição do sujeito e considerar que ambos os autores consideram o outro fundamental na 

constituição do eu, ou seja, na constituição da subjetividade. Para os autores, cada indivíduo é 

histórico e social; neste sentido, nasce e está inserido em uma organização social, na qual se 

relaciona, sendo na relação que estabelece o eu e se constitui por meio do outro. Todavia, não 

se trata de uma relação unilateral, mas de construções de sentidos, pois, ao mesmo tempo em 

que o eu se constitui por meio do outro, o outro se constitui por meio do eu, em um processo 

dialógico. Assim, com base em Vigotski (2000) e em Bakhtin (2004), podemos afirmar que, 

no espaço histórico e social da Educação Infantil, o outro da criança pode ser um adulto ou 

outra criança que se encontra no mesmo espaço e que as interações nele estabelecidas são de 

fundamental importância para a construção da identidade e da subjetividade. O outro também 

é constituído pelos familiares. Todavia, esse processo não é estanque, mas múltiplo em 

sentidos, pois, por exemplo, à medida que Rosana participa da constituição de Naiara, Naiara 

participa da constituição de Rosana ao possibilitar que esta estabeleça relação entre a sua ação 

e as ações por ela vivenciadas em outros contextos fora da Educação Infantil, mesmo que 

ambas não tenham consciência de que sua ação contribui para o desenvolvimento psicossocial 

da outra. 

Compreendemos que as relações estabelecidas pelos sujeitos são constituídas em um 

processo histórico e cultural, se constituindo em um processo histórico dialético. As relações 

são fundamentais para a constituição do eu. Neste sentido, ninguém se constitui sozinho. A 

concepção da constituição do eu social pode ser encontrada tanto nos estudos de Vigotski 

(2000) quanto nos estudos de Bakhtin (2004). Ambos, cada qual em sua área de pesquisa – 

Vigotski (2000) na psicologia e Bakhtin (2004) na filosofia da linguagem –, consideram o 

processo histórico e cultural entre os sujeitos historicamente situados ocorre nas ações e 
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relações estabelecidas nos espaços sociais concretos. O referido processo constitui a história 

da humanidade por meio da constituição de sentidos partilhados nas relações pessoais e nas 

relações sociais de poder, enfim, nas diversas camadas da sociedade. Neste sentido, podemos 

entender que as relações estabelecidas e analisadas no episódio apresentado podem indicar 

uma aproximação significativa entre Vigotski (2000) e Bakhtin (2004) no que se refere, não 

apenas à questão da linguagem, mas, sobretudo, na própria formação histórica da sociedade. 

Ao compreendermos a ação de Rosana de levar o cobertor a Naiara e que sua 

constituição provém das relações por ela estabelecidas com o outro, nos outros contextos 

sociais em que está inserida e nos quais age, entendemos que seja pertinente conhecer como 

ocorre o desenvolvimento humano da fecundação aos dois anos, faixa etária em que se 

encontram Rosana e as demais crianças participantes da pesquisa. Consideramos mister saber 

que o desenvolvimento ocorre nas relações estabelecidas pela criança com o mundo dos 

objetos e das pessoas de sua casa e da instituição que frequenta, por exemplo,  que cada 

criança se desenvolve diferentemente, pois o cultural e o social são determinantes nesse 

processo. Também é essencial saber que, mesmo assim, podemos conhecer, teoricamente, 

alguns possíveis caminhos trilhados pelas crianças de 0 a 2 anos, sujeitos desta pesquisa, até 

as ações desenvolvidas nos episódios analisados. Consideramos, no contexto da nossa 

pesquisa, que o processo de desenvolvimento é constituído nas relações sociais, inicialmente 

no interior da família e posteriormente estendido na Educação Infantil. 

Ao consideramos o desenvolvimento da criança e suas relações vivenciadas em casa, 

antes de frequentar a Educação Infantil, parece-nos pertinente que os professores conheçam a 

história da criança para compreender suas ações e suas intenções. A análise da ação de 

Rosana, no Episódio 1, permitiu identificar traços sociais das relações estabelecidas em casa e 

o reconhecimento de Rosana no que se refere à preferência de Naiara. Foi possível 

compreendermos concretamente a intenção de Rosana devido ao relato que sua mãe nos fez. 

Da mesma forma, o professor de Educação Infantil pode conversar com as famílias a fim de 

compreender o contexto em que a criança se relaciona para, assim, “ler” as ações infantis sob 

um viés social e contextualizado. 

 A fim de compreendermos o desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos, abordamos o 

desenvolvimento humano desde a concepção até as leis gerais criadas e fundamentadas por 

Vigotski que, com Lúria, preocupou-se em compreender as crianças e seu desenvolvimento.  

Segundo Vigotski e Lúria (1996, p. 153):  
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Durante séculos as pessoas subestimavam o fato de que a criança, por sua aparência 
física e suas características psicológicas, é um tipo muito especial de criatura, que 
difere qualitativamente do adulto e cujas leis de vida e atividade devem, sem 
dúvida alguma, ser estudadas com atenção especial.  

No sentido apontado pelos autores, entendemos a criança como sujeito singular e com 

características particulares em seu desenvolvimento físico e psicológico. Além disso, 

consideramos, nas especificidades infantis, aspectos que precisam ser compreendidos e 

contextualizados em suas ações históricas e sociais e adotamos a perspectiva de Vigotski e de 

Lúria (1996) de que a lógica infantil se constrói em princípios diferentes da lógica do adulto 

devido ao próprio processo de desenvolvimento. Então nos apropriamos da concepção dos 

autores em compreender o desenvolvimento infantil, não subestimando a criança e sua 

capacidade de agir enquanto sujeito socialmente situado.  

O desenvolvimento humano inicia na concepção – sobretudo em seu caráter biológico 

– e termina na morte do sujeito. Após o nascimento, o desenvolvimento deixa de ser regulado 

pelas etapas biológicas e passa a ter sua força motriz nas relações estabelecidas até a morte 

desse sujeito. Sendo assim, partimos do desenvolvimento pré-natal que ocorre mediante uma 

lógica interna de maturação obedecendo a determinadas sequências de eventos que são 

comuns a todas as gestações. A gestação possui duas etapas distintas, a saber: embrionária e 

fetal.  Mora e Palacios (1995, p. 35) assim explicam a importância da etapa embrionária:  

A etapa embrionária é importante porque nela ocorrem os processos de 
morfogênese (progressiva diferenciação das diferentes partes do corpo: cabeça, 
ombros, braços, etc.) e de histogênese (diferenciação das células em tecidos 
especializados, como epitelial ou o nervoso). 

 No período embrionário, a morfogênese e a histogênese constituem o processo de  

formação do ser humano e, ao final dessa etapa intrauterina, o embrião possui formas 

humanas e tem, aproximadamente, três centímetros. É essa etapa do desenvolvimento 

intrauterino a responsável pela formação dos órgãos e do sistema nervoso que darão suporte 

físico ao desenvolvimento pós-natal. Após essa formação, segue-se a etapa fetal em que o feto 

começa a crescer, e seu corpo se torna proporcional. No que concerne a esta fase do 

desenvolvimento pré-natal, Mora e Palacios (1995, p. 35) explicam que: “O feto pára de 

crescer assim que ocupa todo o espaço disponível (o que costuma ocorrer em algum momento 

entre o oitavo e nono mês após a concepção)”. Podemos observar os processos biológicos que 

ocorrem durante o desenvolvimento intrauterino a partir da formação dos órgãos do embrião e 

de seu crescimento até a hora do nascimento. 
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Todavia, não é somente a lógica biológica responsável pelo desenvolvimento 

intrauterino. As influências externas também são determinantes no desenvolvimento do 

embrião e, posteriormente, no desenvolvimento do feto. Algumas influências são: a 

desnutrição da mãe, a ingestão de medicamentos e as doenças adquiridas durante a gravidez. 

Podemos inferir que, mesmo o desenvolvimento intrauterino tendo lógicas biológicas 

próprias, as relações sociais da mãe e seus hábitos influenciam qualitativamente o 

desenvolvimento do bebê. 

Após o desenvolvimento intrauterino, completo ou não,30 a criança nasce. O contato 

da criança com o mundo ocorre particularmente nos primeiros dias e semanas de vida, sendo 

uma continuidade do desenvolvimento intrauterino. Segundo Vigotski e Lúria (1996, p. 155), 

a criança, ao nascer, não vive em um estado de sono nem de vigília: “Para a criança, sono e 

vigília são fragmentos em pequenos períodos alternados que substituem uns aos outros, que se 

entrelaçam e resultam num certo estado intermediário, estado de brilhante excitação e 

inibição”. Em meio ao processo que Vigotski e Lúria (1996) denominam de estado 

intermediário, o bebê, ao desenvolver-se, nas primeiras semanas fora do útero, utiliza reflexos 

que traz com o nascimento.  

Mora e Palacios (1995) citam alguns dos reflexos que a criança utiliza para sobreviver 

após o nascimento: o reflexo de Sucção – ativado quando um objeto entra em contato com a 

boca da criança; o reflexo Palmar – ocorre quando um objeto encosta na palma da mão da 

criança e esta o agarra com força; o reflexo de Enraizamento – ocorre quando é estimulada a 

bochecha do bebê e este leva a boca até a fonte do estímulo; o reflexo de Moro – ocorre 

quando há, no ambiente, um barulho repentino, sendo que a criança dá um sobressalto e abre 

os braços, posteriormente fechando-os sobre seu peito; e o reflexo de Marcha – que pode ser 

percebido quando o bebê é segurado pelas axilas e movimenta as pernas, tocando 

alternadamente o chão como se tivesse a intenção de caminhar. Segundo Mora e Palacios 

(1995), após o nascimento, o destino desses reflexos é variado: uns desaparecem logo após o 

nascimento, como o reflexo de Moro; outros desaparecem mais tarde, como o de 

Enraizamento; e outros passam de reflexos involuntários para ações voluntárias, como a 

Sucção. Sendo assim, no princípio do desenvolvimento, após o nascimento, as ações das 

crianças são coordenadas pelos reflexos, que garantem a continuidade de seu 

desenvolvimento até que suas ações deixam de ser coordenadas pelos reflexos e passam a ser 

coordenadas pelas relações sociais em que a criança está envolta.   

                                                 
30 Referimo-nos a crianças prematuras que terminam seu desenvolvimento fora do útero com a ajuda de 
aparelhos e tecnologias desenvolvidas para este fim. 
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No que se refere ao desenvolvimento da criança fora do ambiente uterino, Wallon 

(1975, p. 153) elucida que, nos primeiros dias de vida, suas “[...] reações precisam ser 

completadas, interpretadas. Ela própria, incapaz de fazer qualquer coisa, é manipulada pelos 

outros, e é nos movimentos dos outros que suas primeiras atitudes vão tomar forma”. Neste 

sentido, nas relações entre o eu e o outro ocorre o desenvolvimento. Não consideramos a 

criança um ser nulo e também compreendemos a importância do outro-adulto como um ser 

completo com o qual aquela se relaciona desde o nascimento, completando suas ações e 

possibilitando o seu desenvolvimento enquanto ser humano. 

Após contextualizarmos o início do desenvolvimento humano desde a concepção, 

etapa pré-natal, a saber, embrionária e fetal, bem como os mecanismos biológicos que 

permitem que o bebê continue seu desenvolvimento fora do útero até conseguir relacionar-se 

com o ambiente em que está inserido, ocorrendo, nesse processo, a completude de seus atos 

pelo outro-adulto, abordamos as leis fundamentais do desenvolvimento humano de 0 a 2 anos, 

na perspectiva vigotskiana. Sobre o início do desenvolvimento, Vigotski (1998, p. 27) postula 

que   

[...] no início do desenvolvimento não podemos constatar funções psíquicas 
isoladas, suficientemente diferenciadas, e observamos unidades não-diferenciadas 
muito mais complexas, das quais, por meio do desenvolvimento, surgem 
paulatinamente funções isoladas. Entre elas figura também a percepção.  

Após o nascimento, as funções psíquicas elementares e funções psíquicas superiores 

atuam em conjunto e, com o desenvolvimento, de forma gradativa, atuam em áreas 

específicas. Todavia, sua atuação não deixa de estar interligada às demais funções. 

Compreendemos a percepção como um dos primeiros mecanismos sensoriais que as crianças 

desenvolvem socialmente após o nascimento, inicialmente de forma involuntária e, 

posteriormente, de forma voluntária.  

O primeiro contato que a criança tem com o mundo, a fim de conhecê-lo, ocorre por 

meio da boca, inicialmente pelo reflexo da Sucção, conforme já citamos, e, então, pela ação 

intencional de “conhecer” o que a rodeia. Quanto à visão, segundo Vigotski e Lúria (1996), a 

realidade começa a existir para a criança sob aquelas formas que percebemos em período bem 

posterior de seu desenvolvimento. Segundo os autores (1996, p. 156) “[...] somente depois de 

um mês e meio de idade é que o bebê apresenta movimentos coordenados dos olhos”. 

Podemos compreender que esse movimento coordenado é a intenção da criança de fixar sua 

atenção em algo, numa primeira tentativa de estabelecer contato visual. Já o reconhecimento 
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dos rostos de pessoas mais próximas ocorre entre dois meses e meio e três meses. Segundo 

Vigotski e Lúria (1996, p. 156), “[...] somente aos quatro ou cinco meses é que o “mundo 

visível” se torna acessível à criança”. Por meio da aquisição da percepção visual, a criança 

possui mais um mecanismo para interagir com o mundo, percebê-lo e atuar sobre ele. 

Uma das primeiras características do desenvolvimento infantil é a percepção. Para 

Vigotski e Lúria (1996, p. 157-158): “De fato, a criança conhece o mundo primeiro com a 

boca, depois com as mãos; e só depois disso sua visão assenta as pedras angulares para 

percepções que se desenvolvem plenamente muito mais tarde”. A trajetória do 

desenvolvimento da percepção é que permite que a criança entre em contato com o mundo e 

com ele interaja. Neste sentido, podemos compreender que foi por meio da percepção do 

choro de Naiara que Rosana agiu, levando-lhe o cobertor. 

A respeito da interação da criança com o mundo, Vigotski e Lúria (1996, p. 156) 

esclarecem que: “O primeiro princípio ‘orgânico’ de existência começa a ser substituído por 

um segundo princípio – o princípio da realidade externa e, o que é mais importante, social”. 

Entendemos que, após o nascimento, os princípios orgânicos, ou seja, os reflexos com os 

quais a criança nasce e que orientam biologicamente sua ação de sugar e a movimentação de 

seu corpo contribuem para o desenvolvimento biológico do organismo. Entretanto, os 

princípios sociais, inicialmente de afeto e cuidado, são essenciais ao desenvolvimento da 

criança. No episódio analisado nesta seção, podemos compreender a percepção como um 

mecanismo orgânico e o choro de Naiara, entretanto, como um aspecto social. Por ser externo 

a Rosana, após ser percebido, gerou uma ação externa, tendo a orientação social de levar o 

cobertor a Naiara. 

Ao abordarmos o desenvolvimento da percepção visual na infância, nos apropriamos 

da perspectiva de Vigotski (1998, p. 11) que declara: “[...] hei de me deter no problema da 

percepção infantil, no problema da natureza ostoscópica31 da infância”. Tal percepção se 

caracteriza, segundo Vigotski (1998), pela visualização que fazemos do ambiente que nos é 

apresentado como um quadro ordenado, constante e coerente aos nossos olhos. Vigotski 

(1998, p. 11) assim argumenta em relação à ortoscopia: “Graças à ortoscopia, torna-se 

possível a percepção de traços estáveis do objeto, que não dependem de circunstâncias 

casuais, do ângulo de visão, dos movimentos que realiza”. Neste sentido, entendemos a 

                                                 
31 “Ortoscópico (por analogia com ortográfico) significa que vemos os objetos corretamente” (VIGOTSKI, 
1998, p. 11) 
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percepção ostoscópica como fundamental para a orientação e compreensão da pessoa em 

relação ao mundo que a cerca32. 

Em referência ao caráter ortoscópico da percepção, Vigotski (1998, p. 13) argumenta 

que:  

Esta orientação consiste em não considerar o caráter ortoscópico da percepção 
como algo dado desde o princípio, mas em considerá-lo, em primeiro lugar, como 
produto do desenvolvimento. Em segundo lugar, é preciso saber compreender: a 
constância da percepção nasce não da variação da composição e das propriedades 
internas da própria percepção, mas do fato de esta começar a atuar no sistema de 
outras funções.  

Conforme já discorremos neste capítulo, a percepção é desenvolvida pela criança em 

suas ações e relações sociais; em conjunto com o processo de desenvolvimento, o mundo é 

percebido e significado pela criança a qual lhe atribui sentido. Ao perceber o mundo e os 

sentidos atribuídos a situações e aos objetos, a criança passa a agir fisicamente sobre os 

objetos. No Episódio 1 analisado nesta seção, Rosana, ao perceber o choro de Naiara, a ele 

atribui um sentido. Isto pode ser observado no momento em que Rosana se preocupa em 

deixar o cobertor próximo a Naiara e é confirmado quando Naiara avista o cobertor e nele se 

deita com satisfação.   

Os sentidos se desenvolvem associados à percepção. É atribuído um sentido a toda 

imagem, som e sensações percebidos, como explica Vigotski (1998 p. 16): “A interpretação 

da coisa, a denominação do objeto, se dá com sua percepção e, como mostram pesquisas 

específicas, a própria percepção de aspectos objetivos isolados desse objeto depende do 

sentido, do significado que acompanham a percepção”, ou seja, a criança, ao vislumbrar um 

objeto, em conjunto com a acuidade visual, atribui ou recebe o sentido dado ao objeto. Quanto 

a esse desenvolvimento, Vigotski (1998, p. 17) esclarece que “[...] na mesma medida em que 

o sentido em estado desenvolvido é uma percepção estável, permanente, ela é significativa ou 

categorial”. Com as vivências e as relações estabelecidas em seu desenvolvimento, a criança 

cria categorias que lhe permitem compreender os objetos como categorias conceituais por 

meio dos significados atribuídos socialmente ao objeto. Então podemos compreender o 

sentido enquanto instável e construído pelo sujeito da ação e o significado enquanto estável e 

partilhado socialmente.  

                                                 
32  Ao realizamos tal consideração a respeito da percepção visual, não descartamos as especificidades do 
deficiente visual que desenvolve outros mecanismos para orientar-se socialmente. Contudo, esta não faz parte do 
foco de nossa pesquisa, embora tenhamos considerado estudos sobre o desenvolvimento humano de crianças 
com necessidades especiais pertinentes à educação. 
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 Ainda no que tange à percepção visual da criança, Vigotski e Lúria (1996, p. 159) 

argumentam que “[...] a criança começa a ver o mundo exterior não só com seus olhos como 

um aparelho de percepção e de orientação – a criança vê com toda a sua experiência anterior 

e, ao fazê-lo, altera em certa medida os objetos percebidos”. Ao contemplar tal experiência 

anterior da criança, podemos depreender que, para lembrar e relacionar tal experiência 

enquanto parâmetro na observação do objeto, a criança também utiliza a memória e outras 

funções psíquicas. 

Sobre o processo do desenvolvimento infantil da percepção e sua relação com outras 

funções, Vigotski (1998) o compreende como fusões de funções psíquicas. No caso do 

desenvolvimento da percepção, mudanças ocorrem nas conexões, desenvolvendo as relações 

interfuncionais, ou seja, é possível observar uma função psíquica, como a percepção, operar 

em conjunto com outras funções psíquicas. Uma das conexões que ocorrem no processo de 

desenvolvimento infantil, apontada por Vigotski (1998), trata-se de uma ligação entre as 

funções de percepção e memória eidética33.  Vigotski (1998, p. 25-26 grifo no original) afirma 

que: “Surge, então, uma fusão imediata entre as funções do pensamento visual e as da 

percepção, essa fusão é tal que não podemos separar a percepção categorial da imediata, a 

percepção do objeto enquanto tal do sentido, do significado, desse objeto”. Com a fusão do 

pensamento visual e da visão, conforme menciona Vigotski (1998), a criança utiliza a 

percepção visual para ver o objeto; ao percebê-lo, interpreta trazendo ao primeiro plano o 

sentido e o significado que atribui ao que vê, modificando ambos ao que era anteriormente 

atribuído ao objeto. Ao relacionarmos a concepção de Vigotski (1998) ao Episódio 1 

analisado nesta seção, nos deparamos com o seguinte: Rosana, para avistar o cobertor de 

Naiara, precisou olhá-lo, percebê-lo no espaço, reconhecê-lo pelo seu formato e cor, pois se 

tratava de um cobertor diferente dos demais presentes no CMEI. Em conjunto com o 

reconhecimento de suas características físicas, Rosana lembrou do sentido do cobertor em 

relação ao choro de Naiara, interpretando que o cobertor poderia ajudar Naiara a parar de 

chorar. Assim, o sentido atribuído ao cobertor de Naiara guiou a ação da Rosana.  

Ao discorrer sobre as relações interfuncionais da percepção e relacioná-las à memória 

eidética, com base nas ações de Rosana e Naiara relacionadas ao cobertor, cabe-nos 

compreender o processo de estruturação da memória no desenvolvimento infantil.  Sobre a 

                                                 
33 O termo eidética é encontrado nos textos de Vigotski e de seus colaboradores no sentido de característica 
fisiológica da função psíquica que “[...] deve, em certa medida, ser corrigida, deve ser ‘destruída’ pela 
experiência anterior, de modo que o organismo possa, de maneira realmente efetiva, adaptar-se às condições do 
mundo exterior. Essa é exatamente a tarefa empreendida pelo mecanismo mais tarde chamado de ‘eidetismo’” 
(VIGOTSKI e LÚRIA, 1996, p. 158). 
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memória nos primeiros meses, Mora e Palacios (1995, p. 48) esclarecem que “[...] os bebês 

humanos têm capacidade para reter informação na memória desde o princípio de sua vida, 

embora essa capacidade seja inicialmente muito limitada e ainda tenha que sofrer uma 

infinidade de modificações”. Segundo Mora e Palacios (1995), podemos verificar a utilização 

da memória pelos bebês quando estes observam um objeto e desviam sua atenção. Podemos, 

então, entender que utilizam a memória para desviar a atenção do já conhecido. Neste sentido, 

a afirmação de Mora e Palacios (1995) corrobora a argumentação de Vigotski (1998, p. 39) de 

que “[...] a memória já existe desde a idade mais precoce. E, se se desenvolve durante esse 

tempo, o faz de modo oculto”.  

Vigotski (1998) faz menção à existência da memória desde que a criança nasce, porém 

ressalta a falta de evidências que permitam constatar sua utilização e seu desenvolvimento. 

Compreendemos que a ação de Rosana de reação ao choro de Naiara não foi orientada 

somente pelas relações estabelecidas no CMEI. A ação e a reação de Rosana, provavelmente, 

foram desencadeadas pela vivência quanto aos cuidados com seu irmão mais novo, em seu 

ambiente familiar, no sentido de que, desde a mais tenra idade, a criança já guarda os fatos na 

memória (MORA e PALACIOS, 1995). Todavia, a particularidade de Naiara gostar de seu 

cobertor foi aprendida no ambiente institucional no qual Rosana está inserida há vinte dias, 

transferida de outra instituição de Educação Infantil. Observamos a possibilidade de as 

vivências estabelecidas nesse período de vinte dias no CMEI campo da pesquisa terem sido 

registradas pela memória, conforme observamos no Episódio 1, com o sentido atribuído ao 

cobertor por Rosana, o que vai ao encontro da concepção de memória de Vigotski (1998). 

Podemos considerar, neste sentido, que a ação de Rosana é historicamente constituída nas 

relações estabelecidas com a família e com as pessoas com as quais convive no ambiente 

institucional, sendo que suas ações são registradas pela memória que guia seu pensamento e, 

consequentemente, suas ações nesses espaços. Consideramos que os professores, ao 

observarem ações das crianças na Educação Infantil e conhecerem sua constituição histórica, 

podem encontrar pistas sobre o desenvolvimento dessas crianças, que poderão orientar sua 

prática pedagógica.  

O termo prática pedagógica é usado com certa frequência no que tange à ação docente, 

em todos os níveis de educação: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Ensino Superior. Todavia, cabe discutir a aplicabilidade deste termo no contexto em que 

realizamos a pesquisa. Nas análises realizadas em nosso estudo, consideramos prática 

pedagógica como a ação concreta do professor mediando o desenvolvimento da criança. Para 
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essa compreensão, recorremos a Vigotski (2003) que discutiu a prática pedagógica com 

crianças a partir de sete anos e assim se expressa a respeito da construção do conhecimento: 

[...] todo conhecimento surgiu e sempre surge de alguma exigência ou necessidade 
prática e se, no processo de desenvolvimento, ele se afasta das tarefas práticas que 
lhe deram origem, nos pontos finais de seu desenvolvimento ele volta a se dirigir 
para a prática e encontra nesta sua mais alta justificação, confirmação e verificação. 
(VIGOTSKI, 2003, p. 194, grifos nossos). 

O foco da argumentação do autor está no pensamento mediado por signos e na 

construção de conhecimento. Vigotski (2003) entende que o conhecimento surge da exigência 

ou da necessidade prática e que essa necessidade relacionada com a prática se afasta no 

decorrer do desenvolvimento. Então, podemos compreender que, no processo de 

desenvolvimento, a prática está relacionada com a aquisição de conhecimento. Em relação à 

criança de 0 a 2 anos, consideramos que as suas ações e relações podem ser consideradas 

atividades práticas, como refere Vigotski (2003).  

Vigotski (2000, p. 25) associa as relações reais e práticas ao desenvolvimento 

cognitivo: “A relação das funções psicológicas é geneticamente correlacionada com as 

relações reais entre as pessoas [...]”. O autor estabelece, no processo de desenvolvimento, 

uma relação entre o desenvolvimento cognitivo e as relações sociais, ou seja, entre o  eu e o 

outro. 

Nos primeiros anos de vida, Vigotski (1998, p. 44) considera a memória eixo no qual 

se organizam as demais funções, principalmente o pensamento da criança. “Para a criança 

pequena, pensar é recordar, ou seja, apoiar-se em sua experiência precedente, em sua 

variação”. Vigotski (1998), ao argumentar que a lógica do pensamento infantil está 

fundamentada na memória, faz referência ao pensamento sincrético, cuja principal 

característica reside em que se processa por meio da utilização da memória imediata. O 

ambiente imediato – brinquedos, pessoas e situações – permitem à criança se recordar de 

situações semelhantes; ao recordar, está pensando. O pensamento sincrético é organizado por 

meio de lembranças que a criança armazena na memória e é engatilhado ao ser relacionado 

com a situação concreta que vivencia. Nesta direção, Rosana usou a memória para se lembrar 

de que, ao sinal de choro da Naiara, a ela era disponibilizado o cobertor e que isso a 

consolava.  

Em referência às lembranças, Vigotski (2007, p. 48) reafirma que o conteúdo do 

pensamento infantil “[...] é determinado não pela estrutura lógica do conceito em si, como o é 

pelas suas lembranças concretas”. As lembranças vivenciadas pelas crianças que 
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permaneceram na memória e a intensidade dessas lembranças são, portanto, a lógica da 

organização do pensamento infantil. Na direção indicada por Vigotski (1998), a ação da 

Rosana referente ao movimento de levar o cobertor próximo a Naiara pode ter sido mediada 

por sua memória imediata. Por sua vez, para que a memória existisse, foi necessária a relação 

de Rosana com outras pessoas – familiares, crianças e outros adultos – os quais significaram 

seus gestos e a eles atribuíram sentido. Assim, tais compreensões sobre o processo de 

desenvolvimento infantil e a constituição do sujeito podem subsidiar a compreensão do 

professor no que se refere a ações da criança.  

O processo de relação entre a criança e o adulto foi foco de estudo de Vigotski (2000) 

e será o foco de análise na próxima seção. 

4.2 “EU PUXEI A CORDINHA SEM ELA PEDIR”: A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR, 

SUAS AÇÕES E RELAÇÕES COM AS CRIANÇAS 

Na seção anterior, compreendemos que a constituição infantil é construída nas 

relações que as crianças estabelecem no ambiente familiar e no ambiente institucional, 

podendo ser considerada como histórica e cultural. Na presente seção, analisamos os dados 

referentes à segunda categoria – A mediação nas relações: o outro-professor –, por meio do 

Episódio 2, do Episódio 3 e do Episódio 4.  

O Episódio 2 ocorreu no dia dezenove de março de 2008, no período vespertino, na 

sala da turma de crianças de 0 a 2 anos, do CMEI 2. Nesse episódio, que teve duração de vinte 

e seis segundos, houve interação entre a professora Carmem e a criança Naira, com idade de 

um ano e dezoito dias. Durante a observação, a professora atribuiu sentido ao interesse da 

criança pela caixa de música.  

A escolha dos episódios relacionados à caixa de música ocorreu devido a nossa 

observação referente a todos os brinquedos disponíveis na sala: constatamos que este exigia a 

mediação direta da professora para que a criança pudesse ouvir a música do brinquedo e 

também por esse brinquedo ser manuseado na maioria dos dias em que realizamos as 

filmagens.  Assim, nosso interesse, nesta seção, direciona-se à mediação da professora no 

processo de significação de Naiara em relação à caixa de música. Na Figura 2, podemos 

visualizar a sequência de ações que compõe o Episódio 2. 
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Figura 2 – Episódio 2 
Fonte: Dados da pesquisa (2009). 

O Episódio 2 ocorreu no contexto de uma brincadeira entre a professora Carmem e as 

demais crianças, que consistia em engatinhar ao encontro das crianças que se divertiam com 

gargalhadas e sorrisos. Naiara não participava dessa brincadeira. Conforme mostram as 

imagens da Figura 2, a professora se dirigiu a Naiara, inicialmente demonstrando a intenção 
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de inseri-la nesse contexto, realizando a mesma ação que desempenhava com as outras 

crianças: beijar-lhe a barriga. Todavia, ao avistar a caixa de música ao lado de Naiara, a 

professora Carmem a ligou. Observamos a satisfação de Naiara quando a professora ligou a 

caixa de música. Posteriormente, a professora Carmem a colocou em seu próprio ouvido e foi 

observada pela criança. Podemos entender a ação da professora como uma demonstração da 

função da caixa de música: ouvir a música. Posteriormente, a professora a colocou no ouvido 

de Naiara que inicialmente ouviu; no momento em que a professora tornou a colocar a caixa 

de música em seu próprio ouvido, Naiara sorriu agitando os braços.  

Observamos que a professora orientou sua ação por meio do instrumento que Naiara 

segurava em suas mãos. Na ação da professora de observar Naiara manuseando a caixa de 

música e agir por meio desta, podemos compreender a atribuição da professora à condição 

social de Naiara. Segundo Vigotski (2000, p. 71), o sujeito pode ser considerado “[...] 

membro de um grupo social. Como unidade social definida. Como ser em si – para os outros e 

– para si”. Assim, Naiara foi considerada pela professora um membro de um grupo social, 

sendo um ser em si, com um instrumento nas mãos – caixa de música –, se tornando, também, 

um ser para o outro – a professora Carmem –, que considerou sua ação e interpretou seu 

gesto. A ação da professora pode ter possibilitado a Naiara a construção de sentidos em 

relação à caixa de música. Dessa forma, a criança pôde compreender sua participação em um 

grupo social, no qual seus gestos são significados e compreendidos. 

Ao considerarmos, no Episódio 2, o eu e o outro produtores de suas constituições, 

recorremos a Vigotski (2000, p. 27), segundo o qual a relação estabelecida entre os sujeitos é 

fundamental no desenvolvimento: “No desenvolvimento cultural, esta inter-relação é a força 

motriz básica do desenvolvimento (aritmética dos adultos e infantis, fala, etc.).” Ao 

considerarmos o desenvolvimento da criança, conforme preceitua a LDB, enquanto objetivo 

da Educação Infantil, e ao depreendermos que as relações são a força motriz do 

desenvolvimento, podemos compreender que a relação estabelecida entre a professora 

Carmem e a criança Naiara – ao se inter-relacionarem e a professora falar com a criança, 

executar a ação de puxar a corda da caixa de música, ação que Naiara só poderia realizar com 

a mediação do outro – propiciou a apreensão cultural de Naiara sobre a função cultural do 

objeto que é tocar música, constituindo-se em uma prática pedagógica que possibilitou o 

desenvolvimento da criança, conforme diz Vigotski (2000). Isto nos faz pensar em quais 
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aspectos tal relação seria importante para o desenvolvimento da criança34 no interior da 

Educação Infantil. 

Ao elaborar a lei geral do desenvolvimento infantil, Vigotski (2000) realiza uma 

crítica à psicologia desenvolvimentista, a qual considera primordial nesse processo o 

desenvolvimento maturacional, ou seja, a maturação biológica35. A lei geral do 

desenvolvimento escrita por Vigotski (2000, p. 26) assim se constitui: “[...] qualquer função 

do desenvolvimento cultural da criança aparece em cena duas vezes, em dois planos – 

primeiro no social, depois no psicológico, primeiro entre as pessoas como categoria 

interpsicológica, depois – dentro da criança”. Para o autor, o desenvolvimento ocorre 

socialmente e, posteriormente, nos processos internos. Sob esta perspectiva, as relações 

estabelecidas entre a criança e as pessoas com quem convive determinam seu 

desenvolvimento. No episódio analisado, a relação que ocorreu entre a professora Carmem e a 

criança Naiara, mesmo sendo fugaz, com duração de apenas vinte e seis segundos, pode ter 

contribuído, segundo a perspectiva de Vigotski (2000), para o desenvolvimento de Naiara. 

Isto porque, primeiro, ela vivenciou a situação com a caixa de música no plano social com a 

professora e, depois, pôde vivenciar no plano pessoal, o que ocorreu ao sorrir e atribuir 

sentido ao som do brinquedo (a caixa de música). O autor não nega a importância do 

desenvolvimento biológico; apenas desconsidera o caráter passivo do processo de maturação. 

Para Vigotski (2000, p. 26), as relações sociais são propulsoras do desenvolvimento: 

“Evidentemente, a passagem de fora para dentro transforma o processo”.  

 Vigotski (2000, p. 25) argumenta, ainda em relação ao desenvolvimento psicológico, 

interno, que: “A relação das funções psicológicas é geneticamente correlacionada com as 

relações reais entre as pessoas: regulação pela palavra, conduta verbalizada [...]”. Ao 

ponderarmos que a criança nasce em uma sociedade na qual a comunicação é realizada pela 

fala e por ações carregadas de sentidos e que a fala é utilizada nas relações mantidas com a 

criança, seja por adultos ou por outras crianças que falem, podemos compreender que a 

criança aprende desde cedo a regular suas ações pela fala do outro. Tal ação pode ser 

observada no Episódio 2, no momento em que a professora chama “Nai, Nai”  e a criança olha 

em sua direção sorrindo. Podemos considerar que o movimento de olhar na direção da 

professora e sorrir foi uma ação regulada pela fala da professora em relação ao chamado 

                                                 
34 Não pretendemos, nesta seção, detalhar o desenvolvimento infantil, da criança de 0 a 2 anos de idade, dos 
sujeitos de nossa investigação, mas discutir as concepções básica do desenvolvimento, o papel da mediação na 
Educação Infantil.  
35 Sobre a crítica de Vigotski ao desenvolvimento considerando os aspectos biológicos como determinantes, ver 
Vigotski (2001), obra na qual o autor faz uma leitura crítica sobre a linguagem e o pensamento na teoria 
piagetiana. 
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efetuado a Naiara.  Não pretendemos tornar as relações entre adultos e crianças de 0 a 2 anos 

associadas a estímulos e respostas, desconsiderando a participação da criança no processo 

relacional, mas compreender que a relação ocorre na construção de sentidos. No Episódio 2, a  

criança constrói o sentido ao ouvir seu nome proferido pelo adulto, ou seja, para Naiara, o 

chamado da professora constituiu um convite para estabelecer a relação, visto que esta 

permaneceu sentada sorrindo ao avistar a aproximação da professora. Por essa criança 

engatinhar e movimentar-se com destreza pelo espaço da sala, poderia ter se retirado ao invés 

de ter permanecido e ter se relacionado com a professora.   

Sobre as relações estabelecidas entre adultos e crianças, Vigotski (2000, p. 25) 

argumenta: “Antes de tudo a palavra deve possuir sentido (relação com as coisas) em si 

(ligação objetiva, e se ela não existe – não há nada); depois, a mãe a usa funcionalmente como 

palavra; depois a criança”. Para o autor, primeiro, ocorre a construção do sentido e, 

posteriormente, do significado das palavras e ações. Podemos considerar que, desde o 

nascimento, a criança ouve seu nome ser pronunciado pelos adultos que com ela convivem, 

conforme narrado no Episódio 2. Assim, a construção de sentido pela criança ocorre mediante 

o sentido atribuído a outros objetos e situações vivenciadas; a construção do sentido pela 

criança permite a comunicação inicial dela com os outros. Nos primeiros dias de vida, a 

criança não compreende a fala dos outros com os quais convive, e o significado da linguagem 

passa a ser percebido por meio das regularidades históricas em que é empregado para, então, 

ser atribuído o sentido à palavra e à ação da criança. O outro falante que convive com a 

criança é mediador entre a criança e a compreensão desta em relação à palavra. No espaço da 

Educação Infantil, o outro falante pode ser o professor ou outra criança mais velha.  No 

Episódio 2, o mediador foi a professora Carmem, por possuir o domínio da linguagem oral.  

A fala e os significados das palavras em relação aos objetos e às ações são construídos 

social e culturalmente e fazem parte de um longo processo histórico. A criança, por sua vez, 

ao nascer, está inserida na cultura e aprende a empregar a palavra, a compreender o 

significado por meio da mediação do outro. Para Vigotski, (2001), a função do outro mais 

experiente no desenvolvimento consiste em adiantar o processo, pois se a criança ainda não 

fala devido ao desenvolvimento biológico, o outro que convive com ela, ao conversar, realiza 

uma ação que ela ainda não faz por si, mas poderá realizar sozinha mais tarde. O outro atua na 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) ao mediar o conhecimento para a criança. 

Para compreender a ZDP, faz-se necessário, segundo Vigotski (1998a), partir do 

pressuposto de que não podemos limitar o desenvolvimento da criança em apenas um nível, 

mas determinar, pelos menos, dois níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento 
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efetivo e o nível de desenvolvimento potencial. Para Vigotski (1998a), o nível de 

desenvolvimento efetivo trata-se das funções que a criança já desenvolveu, e o nível de 

desenvolvimento potencial abarca funções que a criança ainda não aprimorou ou que estão em 

desenvolvimento. O mediador atua na área do desenvolvimento que está em formação, ou 

seja, na Zona de Desenvolvimento Proximal que parte do princípio de que o outro, experiente, 

auxilia a criança em seu desenvolvimento, sendo mediador desta.  

Vigotski (1998a, p. 115) traça uma linha tênue entre aprendizagem e desenvolvimento: 

para o autor, a criança só se desenvolve quando aprende nas relações sociais: “[...] a 

aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam 

na criança essas características humanas não-naturais, mas formadas historicamente”. 

Podemos relacionar a aprendizagem da fala nesse processo, se fazendo necessário, aqui, 

destacar a responsabilidade do professor, enquanto profissional, no sentido de atuar na Zona 

de Desenvolvimento Proximal e contribuir positivamente com o desenvolvimento da criança. 

A concepção de mediação de Vigotski (1998a) contribui para a prática pedagógica com 

crianças de 0 a 2 anos no que tange aos momentos fugazes, conforme analisado no Episódio 

2, pois possibilita a atuação do professor na Zona de Desenvolvimento Proximal. Contudo, 

para tal ação, ou seja, para poder mediar o desenvolvimento das crianças, o professor precisa 

“ler” as ações das mesmas e compreender suas linguagens.  

Um dos processos simbólicos referentes à mediação, segundo Vigotski (1998, p. 112), 

diz respeito à imitação, sendo que: “Com o auxílio da imitação na atividade coletiva guiada 

pelos adultos, a criança pode fazer muito mais do que com a sua capacidade de compreensão 

de modo independente”. No processo de imitação, a mediação consiste nas ações observadas 

pelas crianças que fazem a mediação de suas ações no brincar. A criança não age por si só; 

age regulando sua vontade às ações sociais observadas e estabelecidas.  Zanela (2007, p. 99) 

ratifica argumentando que: “Rever o papel da imitação implica em olhar de uma maneira 

diferente tanto o jogo quanto a educação escolar: a situação de brinquedo exige um 

autocontrole que possibilita à criança contrariar seus impulsos imediatos”. O jogo atua na 

Zona de Desenvolvimento Proximal por mediar, no brincar, as ações das crianças, ou melhor, 

em uma situação real, a criança não seria capaz, ainda, de agir sozinha em um plano 

cognitivo, porém, no brincar, a mediação social das suas ações possibilita que ela atue em tal 

esfera.  

 Além da mediação do outro no desenvolvimento humano, Vigotski (2001) destaca as 

ações mediadas por signos. Trata-se da capacidade humana de pensar o próprio pensamento e 
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as próprias atitudes sem estarem relacionados com o contexto material ou com o ambiente 

imediato da ação. 

O processo em relação ao pensamento mediado por signos, segundo Vigotski (2000, p. 

29), ocorre da seguinte forma: “No início, [...] o sinal coloca-se entre o objeto e o sujeito 

como instrumento. Mais tarde, entre eu (sic) e minha memória”. No princípio, o pensamento é 

orientado pelo instrumento, ou seja, pelo material concreto presente no campo de visão que 

orienta a ação; posteriormente, a ação é orientada pelo signo, o instrumento psicológico por 

excelência. A principal diferença entre o signo e o instrumento está na maneira como as ações 

humanas são orientadas. No que concerne à orientação por meio do signo, Vigotski (2007, p. 

54, grifo no original) esclarece que esta se “Constitui um meio da atividade interna dirigido 

para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente e não está presente no 

ambiente imediato que guia as ações”. O processo de desenvolvimento do pensamento 

imediato – pensamento sincrético –, para pensamento mediado ocorre nas interações sociais e 

está voltado ao significado das palavras, das ações e dos sentidos atribuídos pelos sujeitos ao 

enunciado (BAKHTIN, 2004).  

Enunciado, para Bakhtin (2004), é um processo dialógico, ou seja, a construção de 

sentido entre os enunciadores. O caráter dialógico do enunciado só é possível pela 

característica semiótica da linguagem. Bakhtin (2006) analisa os processos interativos em dois 

gêneros: primário e secundário. O primário corresponde à discursividade oral, e o secundário, 

à discursividade escrita, sendo que o enunciado abrange essas duas facetas. Segundo Bakhtin 

(2006, p. 264): “A própria relação mútua dos gêneros primários e secundários e o processo de 

formação histórica dos últimos lançam luz sobre a natureza do enunciado (e antes de tudo 

sobre o complexo problema da relação de reciprocidade entre linguagem e ideologia)”. A 

reciprocidade entre linguagem e ideologia é explicada por Bakhtin (2004, p. 31, grifo no 

original) da seguinte maneira: “Tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo 

fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe 

ideologia”. Neste sentido, a ideologia é determinada por interpretações da realidade natural e 

social, ou seja, aquela que está fora do sujeito. Tais interpretações têm valor simbólico, se 

convertendo em signo, mediando os enunciados e as relações estabelecidas e assim estando 

em consonância com a concepção e a função sígnica na perspectiva de Vigotski (2001), 

segundo a qual o signo faz a mediação entre as argumentações e as relações humanas. 

Todavia, quanto aos primeiros anos de vida, Vigotski (1998, p. 44) considera que: 

“Para a criança pequena, pensar é recordar, ou seja, apoiar-se em sua experiência precedente, 

em sua variação”, ou seja, que a memória é o eixo no qual se organizam as demais funções, 
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principalmente, o pensamento da criança.  Vigotski (1998), ao argumentar que a lógica do 

pensamento infantil está fundamentada na memória, faz referência ao pensamento sincrético, 

o qual se processa por meio da utilização da memória imediata.  

O nível de pensamento sincrético é o princípio da formação de conceitos da criança. 

Segundo Vigotski (2001), a criança pensa utilizando basicamente a memória, ou seja, a 

criança guarda vivências e percepções na memória imediata, e são as lembranças presentes na 

memória que guiam as ações dos pequenos. Vigotski (2001) esclarece que, “Nesse estágio do 

desenvolvimento, o significado da palavra é um encadeamento sincrético não informado de 

objetos particulares que, nas representações e na percepção da criança, estão mais ou menos 

concatenados em uma imagem mista.” No nível de pensamento sincrético, a criança percebe 

ações, palavras e objetos, e a guarda em sua memória. A cada experiência ocorre uma 

ressignificação da lembrança por meio da memória; dessa forma, as lembranças se 

concatenam umas às outras. 

Quanto ao caráter do pensamento infantil, Vigotski (2007, p. 48) assim o define: “[...]  

ele é sincrético e reflete o fato de o pensar da criança depender, antes de mais nada, de sua 

memória”. Compreendemos por meio das argumentações de Vigotski (2001; 2007), que o 

nível de pensamento infantil denomina-se sincrético por estar ligado intrinsecamente à 

memória, ou seja, ao lembrar, a criança pensa e, então, age sobre o contexto em que está 

inserida. A fase do pensamento sincrético ocorre no desenvolvimento infantil, 

aproximadamente, segundo Vigotski (2001), até os seis anos de idade. 

A percepção, em ação intrapsíquica com a memória, permite à criança interagir 

socialmente com adultos e com outras crianças e então seu pensamento é externalizado por 

meio da linguagem. As crianças têm contato com a linguagem desde o nascimento, pois as 

pessoas com as quais convivem conversam com elas e atribuem sentido aos seus gestos, assim 

como elas mesmas atribuem sentidos aos gestos dos adultos e das demais crianças com as 

quais convivem. 

Para Vigotski (2001), o desenvolvimento ocorre nas interações sociais; por meio de 

ações e relações, ocorre a construção de sentidos entre adultos e crianças.  No ambiente de 

educação, a mediação ocorre nas relações sociais, geralmente entre o sujeito mais experiente e 

o sujeito menos experiente. A mediação ocorre na interação entre adulto e criança, no brincar 

e no processo de ensino e de aprendizagem, no qual o adulto age com a intenção de promover 

o desenvolvimento da criança de maneira intencional, atuando na Zona de Desenvolvimento 

Proximal. 
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No Episódio 2,  foi possível observar a interação entre professora e criança. A respeito 

da interação social, na qual ocorreu a mediação da professora nas ações de Naiara, retomamos 

a discussão sobre a função do signo em referência à ação dos sujeitos, na concepção de 

Vigotski (2000) e de Bakhtin (2004). Para os referidos autores, o signo atua como mediador 

das ações dos sujeitos e possibilita a interação, pois se trata de um instrumento interno que 

permite ao ser humano pensar suas ações. Consideramos, nos sujeitos deste episódio, a 

professora Carmem e a criança Naiara: a professora adulta, que possui a linguagem simbólica 

e seu pensamento mediado por signos, e a criança Naiara, em processo de aquisição da 

linguagem e com pensamento com características sincréticas, ou seja, regulado pelas 

lembranças armazenadas na memória. 

Sobre o desenvolvimento e a orientação do pensamento de Naiara, este se caracteriza 

pelo caráter sincrético, ou seja, é mediado pela memória imediata de situações vivenciadas 

por ela.  Em relação à criança que não possui o pensamento mediado por signos, na 

perspectiva de Bakhtin (2004, p. 94): “A pura ‘sinalidade’ não existe, mesmo nas primeiras 

fases da aquisição da linguagem. Até mesmo ali, a forma é orientada pelo contexto, embora o 

componente de ‘sinalidade’ e de identificação que lhe é correlata seja real”. No sentido 

atribuído pelo autor, a reação da criança é orientada pela característica semiótica da 

enunciação – o contexto histórico e real de sua realização – o tom de voz, a expressão facial, 

os gestos e os olhares ou a ausência destes. A semiótica da enunciação contribui para que a 

criança reaja ao enunciado do outro, denominada por Bakhtin (2004) de atitude responsiva a 

um determinado contexto. Para o autor, o sentido da palavra é determinado pelo contexto no 

qual ela é enunciada e existem tantas significações possíveis quanto contextos possíveis, pois 

são construídos em situações interativas, nas quais há sempre um conflito tenso e ininterrupto. 

Quando a professora chamou a criança carinhosamente por seu apelido, também usado 

pelos familiares – “Nai, Nai” –, deu início à interação social com a criança, na qual ocorreu a 

mediação da professora nas ações de Naiara. Para iniciar a interação, a professora utilizou 

signos linguísticos – “Nai, Nai” –, os quais, segundo Vigotski (2000) e Bakhtin (2004), fazem 

a mediação entre as ações dos sujeitos e possibilitam a interação, visto que se trata de um 

instrumento interno que permite ao ser humano pensar suas ações. Consideramos que a 

professora Carmem, já adulta, possui a linguagem simbólica e que seu pensamento foi 

mediado por signos, bem como que a criança Naiara, em processo de aquisição da linguagem, 

apresenta um pensamento com características sincréticas, ou seja, regulado, segundo Vigotski 

(1998), pelas lembranças armazenadas na memória, no caso, as lembranças dos momentos em 

família quando é chamada pelo apelido “Nai”, também utilizado pela professora. 
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Podemos observar a sinalidade à que se refere Bakhtin (2004) na atitude responsiva 

ativa de Naiara ao ouvir o som da caixa de música, no primeiro momento soltando um grito 

eufórico. A professora, por sua vez, verbalizou: “Ai, que susto”. Todavia, tal verbalização 

soou em tom de carinho e felicidade pela verbalização da criança, caracterizando, sob a ótica 

de Bakhtin (2004), o contexto histórico e real em que o enunciado ocorreu. A criança, ao 

ouvir pela segunda vez o som da caixa de música e, posteriormente, observar a mesma ação 

na professora, “agitou os braços”. Tal sinalidade propiciou a atribuição de sentido pela 

professora que verbalizou “A felicidade dela”. Tal interpretação foi possível devido às 

características semióticas da ação: o agitar dos braços associado aos sorrisos da criança. 

Cumpre, ainda, salientar que, nas ações e relações estabelecidas com as crianças de 0 a 

2 anos, são poucos os momentos em que ocorre, conforme denomina Bakhtin (2004), a 

concretude do enunciado, ou seja, a verbalização da palavra. Mas, em muitos momentos, a 

situação concreta do enunciado (o espaço) e a semiótica (movimentos corporais, gestos, 

olhares, sorrisos) promovem a intenção do eu na sua ação em relação ao outro. O outro 

interpreta as ações do eu, avalia, constrói sentido e, por meio de suas ações, em uma atitude 

responsiva ativa, se relaciona com o eu. Podemos considerar as relações semióticas entre as 

crianças e as professoras, nas quais não há a concretude do enunciado, como dialógicas, pois 

estas possibilitam a construção de sentido entre os interlocutores. 

Segundo Bakhtin (2004), ainda a respeito do Episódio 2, na interação social entre 

Naiara e Carmem, após a professora dar corda na caixa de música, Naiara dá um grito e sorri. 

A professora põe, então, a caixa de música em seu próprio ouvido e é observada por Naiara 

que sorri. Nestas ações descritas, não há a concretude do enunciado – a palavra –, mas há 

relações de construções de sentidos entre a professora e a criança. Ao dar corda na caixa de 

música, a professora desencadeou uma atitude responsiva em Naiara: gritar demonstrando 

alegria. O sentido de alegria em relação ao som da caixa de música possibilitou que a 

professora desse sequência as suas ações, colocando a caixa de música em seu ouvido. Tal 

ação foi interpretada por Naiara com outro sorriso. A professora, então, responsivamente 

colocou a caixa de música no ouvido de Naiara que, por instantes, ouviu atentamente. A 

professora voltou a colocar a caixa de música em seu próprio ouvido, e Naiara agitou os 

braços; a professora, então, verbalizou: “A felicidade dela”. Podemos compreender que os 

gestos e o sorriso de Naiara constituíram um enunciado, pois possibilitaram a atribuição de 

sentido pela professora, assim como os gestos e as ações da professora possibilitaram a 

atribuição de sentidos de Naiara com sorrisos e gestos. Mesmo com a pouca interação verbal 
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entre os interlocutores e a intensidade fugaz de vinte e seis segundos desse episódio, podemos 

considerar que houve interação entre a criança e a professora. 

Bakhtin (2004) considera o ambiente concreto determinante das ações nele 

estabelecidas. Vigotski (2000) considera o espaço social determinante das ações nele 

estabelecidas, o que se aproxima da concepção de Bakhtin (2004), como relação ao ambiente 

concreto, enquanto histórico e social. Segundo Vigotski (2000), o caráter histórico pode ser 

considerado pela maneira como o ambiente é organizado: com brinquedos; com adultos com 

formação em magistério e cursando nível superior, como a professora Carmem; e com 

crianças, como Naiara, que frequentam este espaço e são sujeitos em suas ações. Os aspectos 

culturais do espaço de Educação Infantil foram constituídos em um processo histórico e são 

formados pelas diversas ações e relações de diversos sujeitos. 

No sentido exposto, podemos considerar que a interação entre Carmem e Naiara foi 

propiciada pelo espaço concreto e pelas interações semióticas referentes a olhares, gestos e 

expressões faciais. Nas ações descritas, Naiara manipulou aleatoriamente a caixa de música, 

deixando-a cair ao lado de sua perna. A professora, por sua vez, interpretou a ação de Naiara 

mediada pelo espaço concreto, isto é, pela sala de Educação Infantil e pela caixa de música 

que Naiara tinha nas mãos. A professora, que já conhecia o funcionamento da caixa de 

música, pois se trata de um brinquedo produzido pelo homem, auxiliou Naiara puxando a 

corda do brinquedo, orientando, assim, as ações de ouvir música. 

Um ensino orientado até uma etapa de desenvolvimento já realizado é ineficaz do 
ponto de vista do desenvolvimento geral da criança, não é capaz de dirigir o 
processo de desenvolvimento, mas vai atrás dele. A teoria do âmbito de 
desenvolvimento potencial origina uma fórmula que contradiz exatamente a 
orientação tradicional: o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento. 
(VIGOTSKI, 2001, p. 114). 

No que se refere à ação da professora Carmem, entendemos que foi realizada com a 

intenção de completar o desenvolvimento da criança. Neste sentido, são ações que podem 

fazer parte da prática pedagógica. Ao analisarmos o Episódio 1, consideramos que as ações da 

professora contribuíram para que Naiara ouvisse o som da caixa de música, pois, ao propor 

uma brincadeira a Naiara, percebeu que ela não conseguia puxar a corda da caixa de música e 

mediou sua ação. A mediação da professora Carmem possibilitou, sob a perspectiva de 

Vigotski (2001), a completude das ações de Naiara, ao realizar uma ação que a criança ainda 

não era capaz de realizar.  
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Ao analisarmos o Episódio 2, compreendemos que a interação social ocorreu entre o 

eu e o outro propiciando a construção de sentidos. As ações foram constituídas de sorrisos, 

olhares e gestos que possibilitaram a comunicação entre professora e criança; as ações foram 

influenciadas pelo ambiente concreto e pela experiência de cada sujeito; e as crianças tiveram 

seu pensamento orientado pela situação concreta que realizaram e pelas lembranças 

armazenadas na memória. A fim de compreendermos a diversidade de sentidos constituídos 

nas interações entre professoras e crianças, analisamos, no Episódio 3, outra ação de Naiara 

com outras professoras e com o mesmo instrumento: a caixa de música. 

O Episódio 3 ocorreu no dia quatorze de abril de 2008, no período vespertino, na sala 

da turma de crianças de 0 a 2 anos, do CMEI 2. Nesse episódio, que teve a duração de dois 

minutos e cinquenta segundos, no qual as professoras Laura, Regina e Stela brincam sentadas 

em volta de uma piscina de plástico, em formato de tartaruga, que contém brinquedos. Naiara, 

que, nesse episódio está com um ano e um mês, brinca com a caixa de música e interage com 

duas professoras – Laura e Regina – em momentos distintos. A Figura 3 apresenta a sequência 

de ações que forma o Episódio 3. 
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Figura 3 – Episódio 3 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

No Episódio 3, no momento em que se inicia a filmagem, as crianças estão sentadas 

no chão e brincam com os brinquedos que retiram da piscina de plástico com formato de 

tartaruga. As imagens da Figura 3 mostram que Naiara avista a caixa de música no meio dos 
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brinquedos e a busca intencionalmente sem a intervenção de qualquer criança ou adulto ali 

presente; retira a caixa de música da piscina e a manuseia aleatoriamente. Até esse momento, 

não conseguimos observar a real intenção de Naiara ao manusear a caixa de música. Naiara 

coloca a caixa de música dentro da piscina de plástico com formato de tartaruga; a professora 

Laura pega a caixa e dá corda; o brinquedo, então, toca.  Naiara, ao ouvir o som, olha para a 

caixa de música e, após, para a professora. Sorri e pega o brinquedo, manuseando-o de forma 

diferente do habitual: o embala no ar. A professora Regina se aproxima e, sem estabelecer 

contato visual nem conversar com a criança, higieniza seu nariz. Naiara tenta se livrar da ação 

da professora. A corda da caixa de música perde a força, parando de tocar. Naiara entrega a 

caixa de música à professora Regina que a religa e a entrega à criança. Contudo, Naiara torna 

a entregar a caixa de música ligada à professora Regina, surpreendendo-a36. A professora, 

diante de Naiara, balança o corpo como se dançasse e entrega à menina a caixa de música. 

Naiara larga, no chão, a caixa de música ainda em funcionamento e pega outro brinquedo. 

No Episódio 3, podemos observar o quanto a constituição histórica de cada sujeito 

determina as interações estabelecidas e os sentidos construídos referentes às ações de cada 

ser. Podemos considerar, no local onde aconteceram as observações, que as professoras foram  

responsáveis pela mediação do desenvolvimento da criança, bem como observarmos a 

intenção de Naiara nas ações estabelecidas com a professora. 

 Observamos que Naiara olha e percebe a caixa de música entre os brinquedos e a 

busca intencionalmente. Neste sentido, houve uma ação realizada sem mediação direta de 

outra pessoa. Esse fato pode ter sido desencadeado, conforme também observamos nos 

episódios 1 e 2, por Naiara já ter tido contato com a caixa de música. Na ocorrência do 

Episódio 2, conversamos com a professora que participou desse episódio e a ela perguntamos 

sobre o contato de Naiara com a caixa de música.  A professora explicou que  

A Nai conhece a caixa de música, desde o ano passado eu acho, porque quando eu 
vim pra cá esse ano a caixa já tava aí (Diário de campo 19/03/2008). 

Ao observarmos a intenção de Naiara de pegar, entre tantos brinquedos, a caixa de 

música, podemos considerar que Naiara se lembrou do objeto com o qual se relacionou em 

outros momentos na instituição. Segundo Vigotski (2007), para a criança pequena, pensar é 

lembrar, e o pensamento sincrético infantil está intimamente relacionado com a memória. 

Neste sentido, consideramos que Naiara pensou, após olhar o objeto e movimentar-se em 

                                                 
36 Nas imagens apresentadas na Figura 3 não é possível ver Naiara, mas pode ser observada a caixa de música 
sustentada pelo seu braço na intenção de entregá-la à professora Regina. 
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direção a ele. Para que essa ação se realizasse, foi necessário que Naiara utilizasse sua 

memória. Vigotski (2007, p. 32, grifo no original) define a ação de olhar um objeto e dirigir-

se a ele como “[...] memória natural, e ela está claramente ilustrada nos estudos sobre 

formação de imagens [...]. Esse tipo de memória está muito próxima da percepção, uma vez 

que surge como consequência da influência direta dos estímulos externos, sobre os seres 

humanos”. Sob a perspectiva de Vigotski (2007), a caixa de música serviu como estímulo 

externo para Naiara. Ao se recordar desse brinquedo, o retirou da piscina de plástico com 

formato de tartaruga, conforme já descrevemos. Para o autor, o desenvolvimento da percepção 

da criança ocorre de forma precoce no que se refere à idade e pode ser denominado de “[...] 

percepção de objetos reais. Isso é algo que não encontra correlato análogo na percepção 

animal. Por esse termo eu entendo que o mundo não é visto simplesmente em cor e forma, 

mas também como um mundo com sentido e significado”. 

Compreendemos, com base em Vigotski (2007), que, ao recorrer ao objeto, no caso, à 

caixa de música, Naiara pode ter se recordado do sentido atribuído a este nos momentos em 

que brincou com ele. Destacamos, aqui, dois momentos: o final do Episódio 1, em que outra 

criança brincava com a caixa de música e, após, Naiara permaneceu, com a professora, 

ouvindo o som proveniente do brinquedo; e o Episódio 2, em que a professora puxou  a corda 

do brinquedo diante da criança e, após, colocou a caixa em seu ouvido para que escutasse a 

música. Podemos entender que Naiara tenha escolhido o referido brinquedo por conhecê-lo e 

a ele ter atribuído sentido, conforme tivemos oportunidade de observar nos registros que 

fizemos em vídeo de alguns dos momentos em que a criança brincava com a caixa de música, 

juntamente com as professoras. Também consideramos que o contato da criança com a caixa 

de música vai além dos momentos registrados em vídeo.  

Vigotski (2007) faz distinção entre sentido e significado. O significado, para o referido 

autor, constitui um conceito fixo do objeto, compartilhado entre os membros de um grupo 

social, e o sentido é particularmente construído por cada sujeito nas relações históricas e 

culturais estabelecidas. Compreendemos, então, que o interesse de Naiara em pegar e 

manusear a caixa de música pode não estar relacionado somente ao formato e à cor do 

brinquedo. Pode significar, conforme nos ensina Vigotski (2007), que a ação da criança tenha 

sido mediada pela sua memória em relação às experiências vivenciadas com o referido 

brinquedo e pelo sentido atribuído a ele. É possível supor a intenção de Naiara em escutar o 

som do brinquedo, quando, por não ter obtido o som da caixa de música, o deixou cair dentro 

da piscina com os demais brinquedos.  



 107 

Naiara, enquanto manuseava a caixa de música, era observada pela professora Laura, 

que estava sentada distante da criança. Naiara deixou a caixa de música cair na piscina de 

plástico. A professora Laura, ao observar a situação, pegou a caixa de música e puxou a 

corda; Naiara, primeiramente olhou para a professora e, depois, para a caixa de música.  A 

professora Laura olhou para Naiara, mostrou a caixa de música funcionando e sorriu. Ao 

pegar a caixa, a criança a observou, olhou para a professora e sorriu. Após, Naiara segurou a 

caixa de música que, naquele momento, estava tocando, e a balançou no ar com as duas mãos 

em um movimento que se relacionava com a música. Com as ações descritas e as relações 

estabelecidas, é possível afirmar, sob a perspectiva de Vigotski (2000), que a professora 

orientou sua ação pelas ações da criança com o brinquedo. Novamente ocorreu, neste 

momento, conforme nos ensina Wallon (1975), a completude dos atos de Naiara por um outro 

experiente, no caso, a professora. Após Laura ligar a caixa de música, Naiara, ao ouvir o som, 

sorriu. Com a ação responsiva de Naiara em sorrir, podemos compreender, então, a intenção 

da criança, pois passou a manusear o brinquedo de outra forma, movimentando-o. 

Compreendemos que Naiara intencionava ouvir o som produzido pelo brinquedo. Para 

Vigotski (2007, p. 24): “A percepção é parte de um sistema dinâmico de comportamento; por 

isso, a relação entre as transformações dos processos perceptivos e as transformações em 

outras atividades intelectuais é de fundamental importância”. O autor destaca a importância da 

relação entre a percepção e as atividades intelectuais, sendo que, por meio da percepção, a 

criança observa e atribui sentido às ações e aos objetos. Assim, ao perceber o som, Naiara 

segurou e balançou a caixa de música no ar, relacionando o som ao movimento. Essa 

percepção foi possibilitada pela mediação da professora que, ao puxar a corda do brinquedo, 

permitiu que Naiara atribuísse sentido.  

Em relação às demais conexões da percepção com outras funções psíquicas, Vigotski 

(1998, p. 27) postula que “[...] a percepção, na mesma medida que é inseparável do processo  

sensório-motor, o é da reação emocional”. Essa relação inseparável da percepção e da emoção 

pode ser observada, sobretudo, nos momentos do desenvolvimento que antecedem à 

linguagem, durante os quais a criança se utiliza de gestos e reações emocionais – como choro 

e sorriso – para expressar sua percepção quanto ao ambiente. No episódio analisado nesta 

seção, Naiara sorriu para a professora quando ouviu o som da caixa de música.  

A respeito da relação ocorrida entre Naiara e a professora Laura, em que esta mostrou 

o funcionamento da caixa de música para a criança que observou, tentou pegar o objeto e 

sorriu, recorremos a Vigotski (2000, p. 30) que nos dá o seguinte esclarecimento: “[...] uma 

operação instrumental sempre é influência social sobre si, com ajuda dos meios de ligação 
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social e desenvolve-se na forma plena da relação social de duas pessoas”. A operação 

instrumental citada por Vigotski (2000) se refere aos instrumentos que atuam fisicamente na 

ação da pessoa. No caso de Naiara, essa operação se deu por meio da caixa de música, 

instrumento utilizado para direcionar a ação da criança e da professora Laura. Dessa forma, a 

influência social ocorreu por meio da construção do conceito do brinquedo: toca música toda 

vez que alguém puxa sua corda. Por ter o conceito de caixa de música ainda em formação, 

Naiara a devolveu para a piscina de plástico no momento em que não conseguiu fazer com 

que tocasse. A professora, que já possuía o conceito social do brinquedo, puxou a corda e o 

fez funcionar.  

Nas ações de Naiara com a caixa de música, observamos que, no momento em que a 

caixa de música parou de funcionar, Naiara olhou para a corda do brinquedo e tentou segurá-

la. A respeito dessa ação, Vigotski (1998, p. 27) esclarece que  

[...] nas fases iniciais do desenvolvimento, a percepção está ligada imediatamente à 
motricidade, que constitui apenas um dos momentos do processo sensório-motor 
integral e que somente paulatinamente, como os anos, começa a adquirir uma 
notável independência e a libertar-se dessa conexão parcial com a motricidade [...] 
somente com o passar dos anos a percepção da criança adquire uma expressão 
dinâmica entre uma série de processos internos. [...] torna-se possível a conexão da 
percepção com o pensamento visual. 

 A relação que Vigotski (1998) estabelece entre percepção e motricidade nos permite 

compreender as ações de Naiara: a sua percepção da corda está ligada ao movimento motor de 

segurá-la. Neste sentido, podemos afirmar que é da intenção da criança que se origina o 

desenvolvimento da percepção relacionada com a motricidade. Segundo Vigotski (1998), o 

processo de desenvolvimento infantil está relacionado com as funções da percepção e da 

memória e se constitui na conexão entre a percepção e a memória visual. 

A percepção e a memória estão estritamente ligadas, principalmente nos primeiros 

anos de vida do ser humano. Nesta direção, cabe retomar a relação entre memória e 

pensamento infantil a fim de compreendermos as ações de Naiara no Episódio 3. Sobre a 

memória, conforme já analisamos neste capítulo, Vigotski (1998, p. 44) elucida que “[...] é 

uma das funções psíquicas centrais, em torno da qual se organizam todas as outras funções. 

[...] o pensamento da criança de pouca idade é fortemente determinado por sua memória”. O 

autor afirma que o pensamento da criança de pouca idade está relacionado diretamente com a 

memória e que, “Para a criança pequena, pensar é recordar” (VIGOTSKI, 1998, p. 44).  Os 

pressupostos de Vigotski (1998) nos auxiliam a compreender a ação de Naiara no momento 

em que entrega a caixa de música para a professora Regina. A intenção da criança se baseou 
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em uma experiência anterior, razão pela qual Naiara pode ter desejado que a professora 

Regina agisse como a professora Laura e que fizesse com que a caixa de música produzisse 

som. Podemos considerar, então, que Naiara usou sua memória quando entregou a caixa de 

música para a professora Regina e que essa ação teve a intenção de que a professora puxasse a 

corda da caixa de música para que tocasse.  

Em outro momento, observamos que Naiara devolveu a caixa de música em 

funcionamento para a professora Regina que olhou em outra direção. A ação da criança de 

entregar o brinquedo em funcionamento para a professora Regina nos chamou a atenção, pois 

Naiara demonstrou uma intenção diferente da apresentada anteriormente, no momento em que 

entregou a caixa de música à professora Regina, com a intenção de que ela puxasse a corda da 

caixa de música que estava desligada. Ao receber a caixa de música, a professora Regina 

segurou e balançou o brinquedo na frente de Naiara que, por sua vez, colocou a mão próximo 

ao ouvido esquerdo. Ao mesmo tempo em que balançou a caixa de música, a professora 

incentivou Naiara a dançar e lhe entregou o brinquedo. Naiara deixou a caixa de música no 

chão e pegou outro brinquedo. Vigotski (1998) nos ajuda a compreender a intenção de Naiara 

nessa ação, ou seja, Naiara desejava que a professora ouvisse o som da caixa de música e a 

colocasse no ouvido.  

[...] na determinação do conceito, o objeto do ato de pensar está constituído, para a 
criança, não tanto pela estrutura lógica dos próprios conceitos como pela 
lembrança, e a concretude do pensamento infantil, seu caráter sincrético, é outra 
faceta desse mesmo fato, que consiste em que o pensamento infantil se apóia antes 
de mais nada na memória. (VIGOTSKI, 1998, p. 44) 

A definição de Vigotski (1998) para o pensamento sincrético infantil nos permite 

interpretar que, quando coloca sua mão próximo ao ouvido no momento em que a professora 

lhe entrega a caixa de música, Naiara pode estar rememorando situações similares vivenciadas 

com esse objeto no Episódio 2. Vigotski (1998) caracteriza o nível de pensamento sincrético 

pelo uso da memória imediata, conforme aconteceu com Naiara, que relaciona as ações 

vivenciadas no Episódio 3 com as experiências descritas no episódios anteriores, que também 

podem ter sido vivenciadas em outros momentos, fora os registrados na pesquisa. Todavia, 

esses momentos foram guardados na memória de Naiara. Podemos compreender, portanto, 

que a professora Regina, no Episódio 3, compreendeu diferentemente a intenção da criança, 

pois, ao invés de colocar a caixa de música próximo ao ouvido, convida Naiara para dançar.  

A fim de compreendermos os diferentes sentidos atribuídos a um mesmo objeto, 

retomamos a discussão de Vigotski (2000) e de Bakhtin (2004) referentes à constituição do 
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sujeito. As professoras participantes dos episódios 1, 2 e 3 também se constituíram por meio 

das relações estabelecidas, atribuíram sentidos e significados, tanto em suas histórias de vida, 

assim como em suas trajetórias profissionais. Tais aspectos são determinantes nas relações 

estabelecidas em conjunto com as crianças.  

Referente às múltiplas interpretações dos professores sobre as ações das crianças com 

quem atuam, Schmitt (2008, p. 145) explica que esses professores,  

[...] apesar de atuarem num mesmo campo, são constituídos por aspectos sociais 
diversos, por outras vozes, que se manifestam em suas ações próprias, atravessando 
seus enunciados e suas ações, os enunciados e ações de outras pessoas, de outros 
grupos e espaços sociais que vão se configurando e dialogando no e com o contexto 
em que atuam.  

 Com base na autora supracitada, o professor é constituído dialogicamente nas relações 

que estabeleceu desde a primeira infância. Tais vivências e significações dialogam com o 

contexto em que atuam com as crianças, acarretando sentidos e interpretações diferentes sobre 

as ações das crianças. Assim, cada professora – Laura e Regina – interpretou diferentemente 

as ações de Naiara, por terem constituições históricas diferenciadas.  

Podemos supor o processo de observação utilizado pela professora, referente às ações 

e relações das crianças, por meio de suas ações: inicialmente ela observa; após, avalia por 

meio da atribuição de sentidos; dialoga com todas as significações existentes sobre crianças e 

suas ações; e, posteriormente, age, mediando o conhecimento da criança. Todavia, haja vista a 

especificidade da Educação Infantil, Schmitt (2008) destaca que o professor precisa de mil 

olhos para abarcar as múltiplas relações estabelecidas, bem como da segurança das crianças 

com as quais atua, que dependem de seu olhar atento e interpretativo. Podemos considerar que 

os momentos de atenção dos professores de Educação Infantil em relação às crianças, ou seja, 

que estarem atentos à ação da criança possibilita a mediação concreta, podendo se constituir 

em subsídio para a prática pedagógica para a Educação Infantil. 

Na interação entre a Naiara e a professora Regina, houve vários sentidos atribuídos ao 

mesmo objeto, tanto para Naiara, que utiliza a memória e o pensamento sincrético para se 

relacionar com a professora Regina, quanto para a professora Regina que significa a ação de 

Naiara. 

No que se refere ao Episódio 3, compreendemos que a professora Laura, ao observar a 

ação de Naiara, atribuiu sentido e puxou a corda da caixa de música. Posteriormente, quando 

a caixa de música parou de tocar, a criança a entregou à professora que estava próximo a ela. 

Podemos inferir que, nessa ação, Naiara se lembrou da ação da professora Laura em fazer a 
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caixa emitir som, o que a fez entregar a caixa para a professora Regina com a intenção de que 

religasse o brinquedo. Isto porque “[...] toda intenção exige a participação da memória” 

(VIGOTSKI, 1998, p. 37). Então, Naiara intenciona sua ação de entregar o brinquedo à 

professora Regina por meio de sua memória.  

Outra ação da professora Regina que nos chamou a atenção ocorreu no momento em 

que se aproximou de Naiara, com papel para limpar seu nariz. A professora não conversou 

com Naiara antes da higiene: somente se aproximou, segurou a cabeça da criança que se 

surpreendeu com a ação da professora. Observamos que, nesse momento, a preocupação da 

professora Regina era somente com a higiene. Após a higiene, a professora se aproximou para 

brincar com a Naiara, mas foi a criança que iniciou a interação. O aspecto higienista está 

muito presente na cultura francisquense e, mesmo não tendo experiência em Educação 

Infantil, a cultura popular determinou tal preocupação nessa professora. Conforme analisamos 

no capítulo anterior, referente ao processo histórico e cultural da constituição da Educação 

Infantil em São Francisco do Sul, na década de 1980, a preocupação inicial na criação das 

creches era com a alimentação e a higiene, havendo, na década de 1990, uma dissociação 

entre o cuidar e o educar, ou seja, o cuidado com a higiene foi dissociado do aspecto 

educativo. Tais concepções culturais, constituídas historicamente no campo desta pesquisa, 

parecem estar intrínsecas na ação da professora no que se refere a Naiara. Naquele instante, 

entendemos que a ação da professora estava direcionada somente à higiene, pois a professora 

não estabeleceu relação com a criança no momento em que higienizou seu nariz, não havendo 

fala em relação à criança nem troca de olhares entre as duas. Naiara olhou para a professora 

após a higiene, mas a professora, de costas, não percebeu a ação e a intenção da criança.  

Podemos compreender o ato de higienizar sem estabelecer relação com a criança como 

um signo que nos ajuda a compreender a ação da professora. Sobre as relações sociais e o 

signo como mediador interno do processo, Bakhtin (2004, p. 36) argumenta que: 

A lógica da consciência é a lógica ideológica, da interação semiótica de um grupo 
social [...] a imagem, a palavra, o gesto significante, etc. constituem seu único 
abrigo. Fora desse material, há apenas o simples ato fisiológico, não esclarecido 
pela consciência, desprovido de sentido em que os signos lhe conferem. 

Bakhtin (2004) destaca a importância do material semiótico nas relações sociais, na 

constituição da consciência do indivíduo, que se relaciona com a ideologia do contexto no 

qual convive, ou seja, com os parâmetros de interpretação da realidade. Podemos 

compreender que a higiene constitui-se um parâmetro de ação na Educação Infantil, sendo 
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possível ter seu sentido relacionado com educar ou alheio a este.  A relação do sujeito com a 

realidade é impregnada de fatores semióticos que tratam da maneira como está organizado o 

contexto em que ocorre a relação entre os sujeitos, tais como a organização do espaço, a 

intensidade dos gestos, a ondulação da voz, entre outros. Tais fatores imprimem 

características significantes ao enunciado e transformam o que seria um ato de decodificação 

em interpretação dos signos utilizados na comunicação. A ação da professora Regina, em 

higienizar o nariz de Naiara de forma ríspida, surpreendendo a criança, permite-nos entender a 

ausência de intenção da professora em relação ao entendimento da criança quanto ao seu 

gesto de higiene.  

Constatamos a diversidade de sentidos atribuídos pelas professoras às ações das 

crianças e compreendemos a constituição do professor enquanto produto de suas relações e 

significações.  

Sobre as situações pedagógicas de cuidado, Coutinho (2002) observou que os 

momentos de cuidado eram desvinculados da prática pedagógica e não eram analisados e 

planejados pelos professores, destacando a ação mecânica e descontextualizada dos mesmos.  

Consideramos a ação da professora Regina uma ação fora do contexto e de relação com 

Naiara. Schmitt (2008) destaca a importância do planejamento, da ação e da reflexão nos 

momentos pedagógicos relacionados à higiene, ou seja, que estes devem ser pensados como 

momentos relacionais nos quais a criança aprende e constrói sentidos. 

Após a higiene, chamou a nossa atenção a ação da professora Regina de religar a caixa 

de música sem estabelecer uma relação direta com Naiara, conforme relatamos a seguir:  

Depois que Naiara perde o interesse pela caixa de música e brinca com uma roda de 
plástico, a professora Regina conversa com a professora Stela sobre outra criança. 
Esta sentada atrás de Naiara. Ao perceber que a caixa de música perde a força, a 
professora Regina puxa a corda novamente, sem interromper a conversa com a 
professora Stela, não estabelecendo uma relação com Naiara (14 de abril de 2008, 
14h45min, ação registrada em vídeo).  

Observamos a ação da professora em religar a caixa de música para que esta tocasse.  

Em sua ação, não identificamos relação com a criança Naiara, que brinca com outro objeto.  

Mesmo sem aparente intenção de mediar a ação de Naiara, a ação da professora 

Regina provocou o interesse de outra criança integrante da turma de 0 a 2 anos. São as ações 

dessa outra criança – Mariza – com a caixa de música e a mediação social e cultural inerentes 

a esse processo que descrevemos e analisamos no Episódio 4, apresentado a seguir. 
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O Episódio 4 ocorreu no dia quatorze de abril de 2008, no período vespertino, na sala 

com crianças de 0 a 2 anos do CMEI pesquisado, logo após o Episódio 3. Neste episódio, que 

teve a duração de um minuto e trinta e nove segundos, houve as ações de Mariza, com a idade 

de um ano e seis meses, em relação à  caixa de música, e a tentativa da professora Regina de 

interagir com Mariza que, por sua vez, escolhe brincar com a caixa de música e interage com 

a professora Laura. A sequência de imagens que constitui o Episódio 4 encontra-se na Figura 

4.    
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Figura 4 – Episódio 4 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

No início do Episódio 4, Mariza sai espontaneamente da piscina de plástico em forma 

de tartaruga e caminha em direção à professora Laura. A professora Regina convida Mariza a 

colocar e retirar os brinquedos na piscina. Todavia, o convite é ignorado pela criança. Mariza 

caminha até o lugar onde está a caixa de música. Vale ressaltar que a criança não tinha 

contato visual com a caixa de música naquele momento, mas sabia exatamente onde Naiara a 

havia deixado, conforme pode ser constatado no Episódio 3. A Figura 4 permite observar que 

Mariza está em pé atrás da professora Regina com a caixa de música nas mãos. Após a caixa 

de música perder a força e parar de funcionar, Mariza caminha até a professora Laura que, ao 

perceber a aproximação da criança, muda a entonação de sua voz, e percebe a caixa de música 

nas mãos da criança, religando-a e conversando com a criança e estabelecendo relação 

olhando nos olhos desta. Mariza ouve concentrada o som da caixa de música.37 Após, 

caminha até Naiara e a chama. Contudo, Naiara brinca com outro brinquedo e não percebe a 

tentativa de relação da colega de sala. Observamos, nas ações das professoras Laura e Regina, 

os sentidos diferentes atribuídos à saída de Mariza da piscina: a professora Regina a convida a 

participar da atividade de colocar e tirar os brinquedos, mas Mariza tinha outra intenção, não 

orientando sua ação pelo enunciado da professora, mas pelo seu pensamento sincrético, ou 

seja, pela sua memória.  

Para analisarmos o presente episódio, retomamos a concepção dialógica do ambiente 

de Educação Infantil, pois nele ocorrem muitas situações de interação entre as professoras e as 

crianças. Chama-nos a atenção interações diretas entre os interlocutores. Contudo, os 

enunciados podem ser interpretados não só pela criança à qual estes se destinam. Após a 

                                                 
37 As ações a seguir não constam da Figura 4, pois, na captação das imagens, não foi possível visualizar Mariza 
próximo a Naiara. 
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efetivação do enunciado, o receptor interpreta o enunciado atribuindo sentido aos signos e, em 

uma atitude responsiva, se posiciona valorativamente, enunciando para o seu locutor. 

Observamos, no Episódio 3, que ocorreram diversas relações entre Naiara e as professoras 

Laura e Regina e que Mariza não se relaciona diretamente com as professoras e com Naiara. 

Todavia, observamos, no Episódio 4, uma relação entre as ações de Mariza e Naiara, ou seja,   

Mariza interpretou ações que eram destinadas a Naiara no Episódio 3, a elas atribuindo 

sentido, o que pode ser observado no Episódio 4. 

 Sendo assim, segundo Bakhtin (2004), toda interpretação da enunciação é 

caracterizada pelos sentidos e significados atribuídos entre os interlocutores da relação – o eu 

e o outro –, mas também podem ser construídos sentidos e significados pelo auditório social, 

ou seja, pelos sujeitos que não estão diretamente envolvidos na relação. No caso do Episódio 

3, estes sujeitos eram as demais crianças que ali brincavam, incluindo o sujeito do Episódio 4, 

Mariza, e as demais pessoas que estão no contexto.  

Schmitt (2008) argumenta que a multiplicidade de sentidos compartilhados na 

Educação Infantil é construída pelas crianças e professores nos mais diversos momentos de 

interação. Neste sentido, Mariza, no Episódio 2, interagiu com os enunciados e as ações das 

professoras, mesmo que elas e a criança Naiara não se dessem conta de tal movimento. 

Ao relacionarmos, então, o Episódio 4 com o Episódio 3, compreendemos que as 

ações realizadas pelas crianças com o mesmo brinquedo – caixa de música – são diferentes. A 

singularidade das ações de Naiara e Mariza tem relação com as diferentes significações 

atribuídas pelas professoras nos momentos de mediação. Podemos considerar dialógicos os 

momentos de mediação, nos quais tanto a professora quanto a criança constroem impressões, 

sentidos e significados em relação às situações cotidianas nas quais ocorrem aprendizado. 

No que se refere aos sentidos atribuídos por Mariza à caixa de música –, 

primeiramente, movimentá-la e, posteriormente, ouvir o som que dela provinha –, podemos 

considerar que são internos e elaborados por ela durante as relações estabelecidas com as 

professoras do CMEI ou pela observação das ações de Naiara no episódio anterior. Cabe 

salientar, portanto, que, nessa fase do desenvolvimento, o nível de pensamento é sincrético, 

ou seja, o pensamento nunca “[...] tem uma correlação tão alta com a memória como na idade 

precoce, quando se desenvolve em função imediata desta” (VIGOTSKI, 1998, p. 44). Dessa 

forma, Mariza agiu e atribuiu sentido à caixa de música mediante a utilização da memória.  

 Referente à construção de sentido, para Vigotski (2000), trata-se da interpretação do 

sujeito estabelecida nas relações e tem relação direta com o ambiente social, ou seja, a 

situação é historicamente situada. Nessa direção, podemos considerar que a construção de 
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sentido observada no episódio analisado está atrelada à matriz do pensamento histórico-

cultural, isto é, às relações estabelecidas historicamente e mediadas pela cultura. A iniciativa 

de Mariza de sair da piscina e pegar a caixa de música perpassa pelo social e pelo cultural. 

Vigotski (2000, p. 24) afirma que, por meio do outro, o sujeito se constitui e que: “Em forma 

puramente lógica, a essência do processo do desenvolvimento cultural consiste exatamente 

nisso”. A constituição por meio das relações sociais ocorre de forma sutil e, muitas vezes, 

pode passar despercebida aos nossos olhos.  

No Episódio 3, em que analisamos as ações de Naiara e das professoras Laura e 

Regina, Mariza brinca sentada dentro da piscina, aparentemente desatenta às ações à sua 

volta. Ao revermos a filmagem, observamos quatro momentos em que Mariza observa com 

atenção as ações das professoras e de Naiara. São eles: 1) Naiara pega a caixa de música da 

piscina; 2) a professora Laura puxa a corda da caixa de música; 3) a professora Regina 

higieniza o nariz de Naiara; e 4) a professora Regina incentiva Naiara a dançar. Ressaltamos 

que, após Mariza observar o momento 3 – a professora Regina higienizando o nariz de Naiara 

–, se olha no espelho, olha para a caixa de música que está tocando e faz um movimento com 

o tronco semelhante ao que realiza quando dança.  

Ao observarmos Mariza no Episódio 3 e no Episódio 4, estabelecemos as seguintes 

relações: Mariza se dirige até a caixa de música que, no chão, toca e se movimenta como se 

quisesse dançar, pois ouve a professora Regina solicitar que Naiara dance; Mariza entrega a 

caixa de música para a professora Laura, após observar que a mesma puxou a corda do 

brinquedo para Naiara; e Mariza, com a caixa de música nas mãos, se dirige até Naiara, 

balbuciando “Nai” para chamar  Naiara que brincava anteriormente com a caixa de música.  

Após relacionarmos as observações de Mariza no Episódio 3 com as ações realizadas 

por ela no Episódio 4, observamos um elo entre esses dois momentos. As observações 

realizadas por Mariza no Episódio 3 foram guardadas em sua memória e orientaram suas 

ações. Neste sentido, Faraco (2006, p. 42) interpreta a concepção de cultura de Bakhtin, que 

muito se aproxima com a relação por nós estabelecida:  

Para Bakhtin [...] a consciência individual se constrói na interação e o universo da 
cultura tem primazia sobre a consciência individual. Esta é entendida como tendo 
uma realidade semiótica, construída dialogicamente (porque o signo é, antes de 
tudo, social), e se manifestando semioticamente [...] o fazendo no contexto da 
dinâmica histórica da comunicação, num duplo movimento: como réplica ao já-dito 
e também sob o condicionamento da réplica não dita, mas já solicitada e prevista, já 
que Bakhtin entende o universo da cultura como um grande e infinito diálogo. 
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 Faraco (2006), ao citar Bakhtin, noz faz compreender que suas ideias corroboram os 

aspectos analisados nesta seção, ou seja, o cultural e o social nas ações e relações das crianças 

e das professoras. As trocas estabelecidas entre as ações das crianças e a cultura nos permitem 

considerar que as interações sociais são fundamentais para o desenvolvimento cultural das 

crianças.  

Por meio das análises realizadas nesta seção, compreendemos as relações entre 

crianças e professoras por meio das imagens obtidas com os registros em vídeo realizados no 

Centro Municipal de Educação Infantil. Contextualizamos a constituição do sujeito na 

perspectiva histórico-cultural e compreendemos o sujeito partícipe de sua constituição por 

meio das relações estabelecidas. Igualmente compreendemos que a criança se constitui nas 

relações estabelecidas na família e no ambiente da Educação Infantil, pela construção de 

sentidos, e que o desenvolvimento da criança e a organização de seu pensamento sincrético, 

pela percepção de situações e sentidos, são armazenados na memória, propiciando que a 

criança, por meio do ambiente imediato, recorde e interaja nas ações sociais com o outro. Ao 

analisarmos o outro-professor na presente seção, o compreendemos como mediador do 

processo de desenvolvimento infantil. Consideramos que tal mediação pode ocorrer da 

seguinte maneira: pela observação e interpretação das ações infantis e, posteriormente, pela 

ação da professora orientada pela ação da criança, mediando o seu desenvolvimento. Tais 

ações podem possibilitar a constituição de uma prática pedagógica, ou seja, os momentos 

fugazes e significativos vivenciados pelas crianças na Educação Infantil podem ser ponto de 

partida para a mediação docente. 

Na próxima seção, analisamos as interações infantis iniciadas pelas crianças, seus 

sentidos e sua organização, que constitui a segunda categoria de análise, qual seja, as 

interações infantis: o outro-criança. 

4.3 “DEIXA  ELA BRINCAR, DEIXA”: AS INTERAÇÕES ENTRE AS CRIANÇAS 

Analisamos, na seção anterior, as ações e relações das professoras com as crianças. 

Nesta seção, descrevemos e analisamos os dados referentes à terceira categoria – as interações 

infantis: o outro-criança –,  por meio do Episódio 5, do Episódio 6 e do Episódio 7.      

Nesta seção, abordamos o processo interativo entre as crianças referente às estratégias 

de comunicação adotadas para serem compreendidas entre si, a visível preocupação com o 
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bem-estar do outro-criança e os momentos em que solicitavam a interferência do outro-adulto 

em suas relações, atribuindo sentido ao papel do adulto no interior da instituição de Educação 

Infantil. 

Apresentamos o Episódio 5, observado no dia trinta e um de março de 2008, no 

período vespertino, com duração de um minuto e vinte e nove segundos, na sala da turma de 

crianças de 0 a 2 anos. Elegemos uma ação coletiva com colchões infantis que permaneciam 

no chão da sala. As crianças os procuravam para neles se deitarem, para se sentarem a fim de 

brincar, além de que o movimentavam pela sala, organizando o espaço e o utilizando nas mais 

diversas brincadeiras, como, por exemplo, retirando o lençol com o qual era envolvido pela 

professoras para dar maior conforto aos bebês. O colchão consistia na única unidade física 

móvel que não fosse brinquedo, o qual as crianças poderiam mudar de lugar e organizar a sala 

para suas ações.  

Para entendermos o Episódio 5, é necessário que façamos referência a uma situação 

observada e registrada em vídeo ocorrida no dia 18 de março de 2008, às quinze horas e trinta 

e nove minutos: Rosana e Mariza iniciam uma movimentação com os colchões, mas são 

interrompidas pela professora Stela que as orienta a brincarem com bonecas e com outros 

brinquedos e se senta no colchão na tentativa de coibir as ações das crianças com este.  

Todavia, observamos a insistência da Mariza em movimentar o colchão, mesmo com a fala da 

professora para que deixasse o colchão no chão. Nesse momento, compreendemos que a ação 

com os colchões não foi, nesse momento, incentivada pela professora Stela, mas se tratava de 

uma brincadeira proveniente da iniciativa das próprias crianças, ou seja, de Rosana e Mariza. 

Tais ações foram observadas em outros momentos registrados em vídeo, nos quais as crianças 

movimentavam o colchão de maneira diferenciada. Também observamos, ao realizarmos o 

registro em vídeo, que, em alguns dias, os colchões ocupavam diversos espaços na sala e 

estavam dispostos de forma diferente do que as professoras costumavam organizar: muitas 

vezes estavam empilhados aleatoriamente uns sobre os outros, dobrados, colocados no meio 

dos brinquedos ou sem os lençóis que estavam em outro canto da sala. Tais posicionamentos 

dos colchões indicavam a ação das crianças sobre os mesmos. 

A ação de encostar o colchão na parede foi ressignificada pelas crianças.  Também 

registramos em vídeo, no dia primeiro de abril, às dezessete horas e onze minutos, o momento 

em que a professora Maria inicia a organização da sala recolocando os lençóis que haviam 

sido retirados dos colchões e, após, os encostava na parede. Rosana inicialmente imitou a ação 

da professora, porém, posteriormente, demonstrou o desejo de retirar o colchão que estava 

encostado na parede e foi incentivada pela professora a deixar o colchão encostado, sob 
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protestos de Rosana que balbuciou contrariada. A professora Sônia disse, então, “Pode 

pegar”, autorizando Rosana a movimentar os colchões pela sala novamente. Após o registro 

em vídeo, conversamos com a professora Maria sobre o ato de encostar o colchão na parede e 

ela nos explicou: 

Ah, é normal assim, sempre que eu pelo menos vou arrumar a sala encosto na parede 
pra ficar melhor pra varrer, pra ajuntar os brinquedos. Eu arrumo assim porque se 
tem muita coisa no chão às crianças tropeçam e se machucam, sabe (Diário de 
Campo, 1º de abril de 2008). 

Os dizeres da professora esclarecem que a ação de levantar os colchões faz parte do 

cotidiano das crianças. Tal ato de encostar o colchão na parede foi ressignificado pelas 

crianças e será analisado no Episódio 5, o qual ocorreu no dia trinta e um de março de dois 

mil e oito, no período vespertino, na sala da turma de crianças de 0 a 2 anos, do CMEI 2. 

Neste episódio, que teve a duração de um minuto e vinte e nove segundos, participaram 

Rosana, de um ano e cinco meses; Marcelo,  de um ano e quatro meses; Júnior, de um ano e 

três meses; Francine, de um ano e oito meses; e Mariza, de um ano e seis meses. O Episódio 5 

se desenvolveu conforme a sequência de imagens apresentada na Figura 5. 
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Figura 5 – Episódio 5 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

No Episódio 5, as crianças estavam inicialmente sentadas em um dos colchões que 

estavam na sala e Rosana teve a iniciativa de levantar e de caminhar até outro colchão. 

Podemos observar, na sequência de imagens da Figura 5, que Rosana levanta o colchão para 

encostá-lo na parede. O movimento do colchão de desencostar da parede e ser novamente 
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encostado por Rosana chamou a atenção de Marcelo, de Júnior e de Francine. Marcelo 

engatinha e senta-se encostado no colchão e nas pernas de Rosana; Rosana, ao olhar para 

Marcelo sentado encostado no colchão demonstra que tal significação não havia sido atribuída 

por ela, porém senta-se ao lado deste. Francine senta-se ao lado de Rosana e Júnior, ao lado 

de Marcelo. Inicia-se a interação entre Marcelo e Júnior que trocam olhares carinhosos e 

sorrisos. Rosana observa que Mariza é a única que não está presente nas ações38. Rosana, ao 

vê-la, parece chamá-la, por meio de gestos, para sentar-se ao seu lado. Os gestos são 

compreendidos por Mariza que responde balançando a cabeça negativamente e permanecendo 

em sua ação de brincar com uma boneca39. Inicia-se uma interação entre Marcelo e Rosana, 

sendo que Rosana intenciona abaixar o colchão enquanto Marcelo intenciona permanecer 

sentado e encostado neste.  As crianças Francine e Júnior se alternam, ora contribuindo para o 

colchão permanecer encostado na parede ou para que o colchão fosse colocado no chão. 

Rosana, sentada, tenta abaixar o colchão; Marcelo enrijece a coluna e consegue mantê-lo 

encostado na parede. Rosana cessa sua ação, e Marcelo sorri movimentando as pernas, numa 

demonstração de contentamento. Rosana, porém, levanta-se e age incisivamente abaixando o 

colchão sobre Marcelo com força; este, então, olha em direção às professoras e balbucia em 

tom alto, parecendo tentar chamar a atenção da professora para a ação de Rosana e para que 

esta interceda permitindo que ele permaneça sentado. A professora fala “Não, Zana”. 

Enquanto Rosana ouve a fala da professora para a ação, observamos que Mariza – que, até o 

momento somente observava –, interfere na ação de Rosana balançando o dedo 

negativamente, atribuindo o mesmo sentido atribuído pela professora ao gesto da colega. 

Todavia, Marcelo surpreende Rosana prensando-a contra a parede e colocando sua 

integridade em risco. A professora Stela, nesse momento, interfere retirando Marcelo de cima 

de Rosana, e a interação, então, toma outro foco: Marcelo enrijece as pernas para caminhar e 

Rosana o observa caminhar pela sala. 

Para compreender os processos interativos que ocorreram no Episódio 5 – entre 

Marcelo e Júnior, que estavam sentados, sorrindo entre si demonstrando afetividade; entre 

Rosana e Marcelo, quanto à construção de sentido nas ações com o colchão; entre Rosana e 

Mariza, na comunicação referente à participação de Mariza nas ações com o colchão; e a ação 

de Marcelo em buscar a ação da professora em sua interação com Rosana, solicitando sua 

interferência para que o colchão permanecesse encostado na parede –, retomamos a discussão 

                                                 
38 Não é possível vê-la com clareza nas imagens apresentadas. 
39 A resposta de Mariza não foi registrada em vídeo; todavia foi por nós observada no momento da filmagem e 
acrescida às transcrições do vídeo. 
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de como se constituem os processos interativos no viés bakhtiniano, focando as características 

semióticas da linguagem. 

Para Bakhtin (2004), enunciado é um processo dialógico, ou seja, dinâmico, 

constituído por um processo semiótico de interação das vozes sociais que constituíram o 

sujeito. O processo dialógico permite a construção de sentido entre os enunciadores. O caráter 

dialógico do enunciado só é possível pela característica semiótica da linguagem.  

Bakhtin (2006) analisa os processos interativos em dois gêneros: primário e 

secundário. O primário corresponde à discursividade oral, e o secundário, à discursividade 

escrita, sendo que o enunciado abrange essas duas facetas. Segundo Bakhtin (2006, p. 264), 

“A própria relação mútua dos gêneros primários e secundários e o processo de formação 

histórica dos últimos lançam luz sobre a natureza do enunciado (e antes de tudo sobre o 

complexo problema da relação de reciprocidade entre linguagem e ideologia)”. A 

reciprocidade entre linguagem e ideologia é explicada por Bakhtin (2004, p.31 grifo no 

original) da seguinte maneira: “Tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo 

fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe 

ideologia”. Neste sentido, a ideologia é determinada por interpretações da realidade natural e 

social, ou seja, aquela que está fora do sujeito. Tais interpretações têm valor simbólico, se 

convertendo em signo, mediando os enunciados e as relações estabelecidas, assim se 

aproximando da concepção e da função sígnica na perspectiva de Vigotski (2001), segundo a 

qual o signo faz a mediação entre as argumentações e as relações humanas. Portanto, no que 

se refere à interdependência entre ideologia e signo, Bakhtin (2004, p. 32) argumenta que: 

Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, 
falso, correto, justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o 
domínio dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se 
encontra, encontra-se também o ideológico. Tudo o que é ideológico possui um 
valor semiótico. 

A relação entre ideologia bakhtiniana e signo consiste em que ambos se originam das 

relações sociais e não são estanques, mas estão em processo de construção. Por emergirem 

das relações sociais entre indivíduos socialmente organizados, membros de uma unidade 

social, as relações ocorrem em contextos diferentes e sofrem avaliações. Dessa forma, o que é 

ideologicamente verdadeiro em um contexto pode ser ideologicamente falso em outro: tal 

avaliação ocorrerá mediante o contexto no qual a relação ocorre. O que contribuirá na 

atribuição de valores aos signos constituídos social e culturalmente será o processo semiótico. 

Conforme caracteriza Bakhtin (2004), o signo é um fenômeno do mundo exterior, ou seja, 
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todas as reações, ações e novos signos surgem da situação concreta aparecendo na experiência 

exterior. Neste sentido, podemos, portanto, argumentar que aparecem nas relações sociais. 

Para Bakhtin (2004), o signo constitui um instrumento interno que mediará as 

interações do sujeito. Todavia, compreendemos, no capítulo anterior, o pensamento da criança 

de 0 a 2 anos e sua característica sincrética, ou seja, compreendemos que o pensamento é 

organizado pelas lembranças e pelo contexto no qual a criança está inserida. Neste sentido, 

para Vigotski (2007), o pensamento da criança não é organizado por signos, mas por 

lembranças carregadas de sentidos que direcionam as suas ações. Em relação às interações 

ocorridas entre as crianças de 0 a 2 anos, nas quais há pouca comunicação por meio da 

palavra, recorremos a Bakhtin (2004, p. 52, grifo no original) que esclarece quanto à 

constituição do material semiótico para o psiquismo:  

Todo gesto ou processo do organismo: a respiração, a circulação do sangue, os 
movimentos do corpo, a articulação, o discurso interior, a mímica, a reação aos 
estímulos exteriores (por exemplo, a luz), resumindo tudo que ocorre no organismo 
pode tornar-se material para a expressão da atividade psíquica, posto que tudo 
pode adquirir um valor semiótico, tudo pode tornar-se expressivo. 

Na perspectiva de Bakhtin (2004), os gestos das crianças, o toque, as expressões e o 

movimento podem ser considerados expressivos se tiverem a intenção de comunicar algo, se 

constituindo, então, em expressões nas interações sociais, nos dizendo muito sobre sua 

atividade psíquica em relação aos sentidos atribuídos às suas interações. Bakhtin (2004) 

destaca a importância do material semiótico nas relações sociais, na constituição da 

consciência do indivíduo, que se relaciona com a ideologia do contexto no qual convive, ou 

seja, com os parâmetros de interpretação da realidade. A relação do sujeito com a realidade é 

impregnada de fatores semióticos que tratam da maneira como está organizado o contexto em 

que ocorre a relação entre os sujeitos, tais como a organização do espaço, a intensidade dos 

gestos, a ondulação da voz, entre outros. Tais fatores imprimem características significantes 

ao enunciado e transformam o que seria um ato de decodificação em interpretação dos signos 

utilizados na comunicação. 

Assim sendo, toda interpretação da enunciação é caracterizada pelos sentidos e pelos 

significados atribuídos pelos interlocutores – o eu e o outro – da relação. No decorrer do 

texto, argumentamos acerca dos sentidos e significados que ocorrem no processo interativo. 

Reportamo-nos à conceituação de tema e significação no viés bakhtiniano, o que poderá 

contribuir para o entendimento das ações interativas infantis.  
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O problema da significação, discutido por Bakhtin (2004), vai contra a passividade das 

relações estabelecidas e, principalmente, da universalidade do sentido da língua. As interações 

ocorrem por meio da comunicação semiótica, ou seja, pela comunicação expressiva entre os 

interlocutores – o eu e o outro – que interagem. Em nossa pesquisa, o eu e o outro são as 

crianças e as professoras no espaço da Educação Infantil. No processo interativo, a 

comunicação e a expressão são interpretadas em seu tema e em sua significação. Para Bakhtin 

(2004, p. 128), “[...] o sentido da enunciação completa seu tema. O tema deve ser único [...] o 

tema da enunciação é na verdade, assim como a própria enunciação, individual e não 

reiterável”. O tema é, então, o sentido atribuído à enunciação; é único por ser atribuído pelo 

indivíduo conjuntamente com a experiência e com os discursos que traz consigo; o tema não 

se repete por estar intrinsecamente relacionado com o contexto histórico no momento da 

interação. Neste sentido, a situação não se repetirá, assim como o tema.   

Sobre o tema, Bakhtin (2004, p. 131) esclarece que “só a compreensão ativa nos 

permite compreender o tema, pois a evolução não pode ser apreciada senão com a ajuda de 

um outro processo evolutivo. Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em 

relação a ela”. Para que o tema seja compreendido, precisa ser significado pelo receptor, isto 

é, por aquele que recebe a enunciação de outrem. A significação, segundo Bakhtin (2004), se 

constitui em elementos idênticos da enunciação, tratando-se de um aparato técnico para a 

realização de um tema; a significação seria a estabilidade do enunciado. Para Bakhtin (2004, 

p. 132): “Na verdade, a significação pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os 

interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo de compreensão ativa e responsiva”. A 

significação sinaliza para a mudança do significado da palavra no contexto em que os 

interlocutores interagem, por meio do acento apreciativo; o receptor pode compreender o 

significado da palavra proferida pelo locutor. A significação e o tema da interação estão 

intimamente relacionados, não havendo como estabelecer uma fronteira rígida entre um e 

outro; podemos compreender a significação como compreensão do significado da palavra, do 

gesto, da expressão, e o tema, como sentido atribuído ao enunciado.  

Para Bakhtin (2004), a pessoa utiliza a palavra para expressar suas necessidades 

concretas; o sentido orienta a fala; para o enunciador, as normas gramaticais não determinam 

o enunciado; o que determina a fala é a significação, ou seja, qual o significado daquela 

palavra no contexto desta enunciação, pois uma palavra pode ser significada de diversas 

maneiras de acordo com a entoação com que é proferida. Neste sentido, Bakhtin (2004, p. 92-

93) esclarece que “[...] para o locutor, o que importa é aquilo que permite que a forma 

linguística figure num dado contexto, aquilo que a torna um signo adequado às condições de 
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uma situação concreta dada”. O autor argumenta que, para o locutor, aquele que enuncia está 

preocupado que o signo que utilizará expresse o sentido correspondente à expressão que 

deseja comunicar ao receptor; todavia, o locutor necessariamente levará em conta a quem se 

destina o signo e o sentido que emprega a este. 

Podemos compreender o signo como algo construído socialmente e que parte de uma 

ideologia relacionada a uma superestrutura, ou seja, à cultura, que se modifica lentamente. A 

estabilidade do signo nas relações sociais determina a comunicação e as relações entre os 

seres humanos de uma mesma nacionalidade. O caráter instável da relação entre os sujeitos 

reside no sentido atribuído ao signo na relação. O sentido é influenciado pelo contexto 

socioeconômico e cultural no qual a palavra é empregada. Após a efetivação do enunciado, o 

receptor – a quem se destina o enunciado – interpreta o enunciado, atribuindo sentido ao 

significado dos signos e, em uma atitude responsiva, se posiciona valorativamente, 

enunciando para o seu locutor. É nessa perspectiva dialógica que os sujeitos constroem 

impressões, sentidos e significados em relação às situações cotidianas. As situações 

interativas ocorrem mediadas pela ideologia. Bakhtin (2004) conceitua dois níveis de 

ideologia: a ideologia oficial e a ideologia do cotidiano. Segundo o autor, a ideologia oficial 

pode ser entendida como prática dominante, no sentido de procurar implementar uma única 

visão de mundo, massificando os sentidos e significações construídas. Já a ideologia do 

cotidiano pode ser compreendida como mutável, podendo ser construída nos encontros 

casuais, próximo aos lugares de sua produção e reprodução de vida. Todavia, apesar da 

distinção entre a ideologia oficial e a ideologia do cotidiano, as duas são interdependentes, 

atuando em superestruturas nas quais os signos produzem sentidos próprios.  

Retomamos a especificidade das crianças de 0 a 2 anos que, segundo Vigotski (1998), 

não possuem o pensamento mediado por signos, mas orientado pela memória. Segundo 

Bakhtin (2004), a interação pode ocorrer por meio da “sinalidade”, pois o autor compreende 

que a “sinalidade” vem acompanhada do contexto na qual está sendo executada, ou seja, tem 

relação com a situação concreta vivenciada pela criança naquele determinado momento. Os 

gestos, o olhar e os movimentos corporais da criança, segundo Bakhtin (2004), são 

orientadores semióticos da enunciação, que pode ser denominada de acordo com o contexto 

histórico e real de sua realização. Neste sentido, as crianças podem interagir por meio de 

gestos e olhares. A atribuição de sentido a um enunciado é denominada por Bakhtin (2004) de 

atitude responsiva a um determinado contexto. Para o autor, o sentido da palavra é 

determinado pelo contexto no qual ela é enunciada, existindo tantas significações possíveis 

quanto contextos possíveis. Podemos, então, compreender, em relação aos gestos e à 
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expressão corporal das crianças, que também pode haver tantas significações possíveis quanto 

contextos possíveis, pois, assim como a palavra, também são construídos em situações 

interativas, nas quais há sempre um conflito tenso e ininterrupto.  

Cumpre ainda salientar que, nas ações e relações estabelecidas entre as crianças de 0 a 

2 anos, são poucos os momentos em que ocorre a concretude do enunciado, ou seja, a palavra. 

Mas, em muitos momentos, a situação concreta do enunciado (o espaço) e a semiótica 

(movimentos corporais, gestos, olhares, sorrisos) promovem intenção do eu na sua ação, em 

relação ao outro. O outro interpreta as ações do eu, avalia, constrói sentido e, por meio de 

suas ações, em uma atitude responsiva ativa se relaciona com o eu. Bakhtin (2006, p. 271) 

aprofunda o caráter responsivo da relação entre os sujeitos ao postular que  

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 
ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou 
discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, 
etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo processo de 
audição e compreensão desde seu início, ás vezes literalmente a partir da primeira 
palavra do falante. Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso).  

Na relação entre o eu e o outro, há sempre responsividade. O eu enuncia para o outro, 

que interpreta, atribui sentido e enuncia. Então, a responsividade se trata de um 

posicionamento em relação ao enunciado – formas de comunicação – de outrem, o qual se 

compreende, avalia e se posiciona falando ou silenciando ou agindo. Quando o discurso é 

proferido, quem o faz atribui sentido aos signos e os significa para si; e quem recebe faz o 

mesmo, avaliando o dizer o outro. Os sentidos nunca são iguais, pois cada sujeito é 

constituído histórica e socialmente nas relações estabelecidas.  

Retomamos a análise realizada no Episódio 1, no qual a ação de Rosana, ao perceber o 

choro de Naiara e ao vê-la chorar, se orientou por meio do seu choro e teve a iniciativa de 

pegar o cobertor de Naiara e levá-lo à menina. Tal ação pode ter sofrido influência do 

ambiente familiar no qual, conforme relatado por sua família, Rosana vive situações de 

cuidado com seu irmão mais novo. Neste sentido, as ações de Rosana podem ser provenientes 

de construções de sentido vivenciadas no ambiente familiar – com seu irmão mais novo – e do 

ambiente institucional – a relação ao choro de Naiara e seu cobertor. Sobre esse movimento, 

Bakhtin (2004) diz que somos constituídos de muitas vozes sociais que ecoam no nosso ser. 

No espaço da educação, as vozes sociais são constituídas pelas famílias das crianças e pelas 

relações anteriores dos professores, suas histórias de vida, famílias, educação e trabalho. 
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Podemos considerar, também, que todas as vozes se perpetuam na história da humanidade, 

desde o surgimento da linguagem. 

Sobre o aspecto expressivo da enunciação, segundo Bakhtin (2004), toda expressão, 

ou seja, toda enunciação, será determinada pelas condições reais da enunciação em que é 

proferida; é a situação concreta e social mais imediata que determina o sentido do enunciado. 

Podemos considerar a situação social imediata da enunciação as pessoas, os móveis, os 

brinquedos, enfim, o contexto que influencia a responsividade do sujeito em relação ao 

enunciado.  

Outra influência exercida ao sentido atribuído ao enunciado está no contexto 

extraverbal da enunciação que, segundo Bakhtin (2006), é a situação, o ambiente, a pré-

história. Pausas na enunciação, sorrisos, movimentos corporais e gestuais e expressões faciais 

também atribuem sentido a quem recebe a enunciação e é atribuído sentido ao que enuncia. O 

conceito extraverbal se aproxima da perspectiva semiótica da enunciação e das relações e 

contribui para a construção de sentidos, da mesma maneira que o acento apreciativo na 

enunciação, ou seja, o tom de voz que indica depreciação, valorização, amizade, tristeza, etc. 

na relação estabelecida.  

As ações narradas no Episódio 5 – Marcelo e Júnior, sentados e sorrindo um para o 

outro numa demonstração de afetividade; Rosana e Marcelo no que se refere à construção de 

sentido nas ações com o colchão; e Rosana e Mariza na comunicação referente à participação 

de Mariza nas ações com o colchão; e a ação de Marcelo em buscar a ação da professora em 

sua interação com Rosana solicitando sua interferência para que o colchão permanecesse 

encostado na parede – podem ser consideradas dotadas de sentidos para as crianças. Então, 

nos aproximamos da concepção de Bakhtin (2004), pois nas relações dialógicas ocorrem 

construções de sentido, o que nos permite propor que as ações das crianças descritas do 

Episódio 5 são dialógicas. As crianças, no Episódio 5, selecionam os gestos, os olhares e as 

ações para comunicarem sua intenção na interação que estabeleceram. Tal seleção foi 

orientada pelos julgamentos de valor realizados por cada criança no momento da interação. 

Cada criança, em particular, observou a ação do outro e, por meio de sua memória, na qual 

estão registrados momentos de sua vida e os sentidos construídos, avaliaram a situação 

atribuindo novos sentidos às ações realizadas. Assim, podemos compreender a 

heterogeneidade de sentidos entre as cinco crianças que participaram deste episódio, já que 

cada qual tem uma história de vida específica e irrepetível.  

Observamos que, em grande parte da interação, os sentidos foram construídos por 

meio de ações semióticas. Segundo Bakhtin (2004), são ações dotadas de expressividade nos 
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olhares, na respiração, na expressão do corpo e sua posição. Referente à utilização de gestos 

pelas crianças para se comunicarem entre si, foi possível observar, no Episódio 5, que Rosana 

utiliza gestos para chamar Mariza, após perceber que Mariza não está sentada encostada no 

colchão juntamente com as demais crianças. Rosana, para se comunicar com Mariza e 

enunciar sua vontade de que esta se sentasse ao seu lado, utiliza os gestos, os olhares e a 

expressão facial. Mariza, por sua vez, avalia e responde negativamente com a cabeça. 

Consideramos essa situação interativa, pois os gestos realizados por Rosana propiciaram a 

atribuição de sentidos por Mariza que os avaliou e respondeu responsivamente a estes. Nesse 

processo interativo, há atitude responsiva ativa na relação entre o eu e o outro que pôde ser 

observada no Episódio 2, analisado na categoria a mediação nas relações: o outro-professor. 

Em outras palavras, as ações responsivas ativas podem ocorrer, também, entre professor e 

criança, como na situação em que Naiara sorri e espera que a professora se aproxime para que 

as duas se relacionem com a caixa de música (Episódio 2). Tal aproximação e relação foram 

possibilitadas pelos sorrisos e pelos olhares de cumplicidade trocados entre a professora e a 

criança. Neste sentido, podemos considerar que as ações semióticas possibilitaram a relação. 

Quanto às ações estabelecidas entre Rosana e Mariza, no Episódio 5, consideramos, 

com base em Bakhtin (2004), que Rosana e Mariza foram, respectivamente, o eu e o outro na 

interação. O eu – Rosana – desejava comunicar sua vontade ao outro – Mariza –, o que fez 

com que as ações do eu – Rosana - fossem carregadas de expressividade (sua visão do mundo, 

seu juízo de valor, suas emoções) e destinadas ao outro – Mariza –, para quem as ações são 

dirigidas. Podemos compreender que as ações de Rosana correspondem a um enunciado 

destinado a Mariza. Neste sentido, todo enunciado pressupõe um enunciado-resposta do outro. 

Segundo Bakhtin (2004), pressupõe um ato-resposta baseado na compreensão daquele ao qual 

o enunciado foi destinado. Assim, o outro – Mariza – posicionou-se contrário ao convite de 

Rosana em sentar-se ao seu lado, respondendo balançando negativamente a cabeça. Ao 

analisarmos a relação estabelecida entre Rosana e Mariza, podemos considerar as ações 

semióticas entre as crianças, nas quais não há a concretude do enunciado – a palavra – 

enquanto dialógicas, pois estas possibilitam a construção de sentido entre o eu e o outro no 

processo interativo. 

Referente às estratégias de comunicação entre as crianças, Musatti (1998) cita os 

olhares, os sorrisos, as mímicas e a busca de contato físico como estratégias de comunicação 

entre as crianças que estão desenvolvendo a oralidade, pois, por meio desses mecanismos 

adotados pelas crianças, elas se relacionam e constroem sentido. Sob esta perspectiva, 

podemos destacar, no Episódio 5, os olhares sérios trocados entre Rosana e Marcelo no 
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momento em que eles diferem na opinião de abaixar ou não o colchão: os olhares entre 

Marcelo e Rosana podem ser vistos como uma estratégia de comunicação.  

No mesmo sentido de reconhecimento das ações das crianças que estão desenvolvendo 

estratégias de comunicação, Smolka (2004, p. 53) argumenta: “Trata-se, pois de uma rede de 

intencionalidades corporais que representam o modo como o corpo se relaciona com o 

mundo, que mesmo sendo sempre assumido numa forma linguística, pertence a uma ordem 

específica de percepção”. A criança utiliza o corpo enquanto forma linguística, pelo qual 

demonstra sua intencionalidade de chamar, buscar, segurar, negar, aceitar, etc. Smolka (2004) 

relaciona as ações corporais com a percepção.  

O conhecimento, por meio das análises realizadas sobre as estratégias de comunicação 

dos meninos e das meninas no interior da Educação Infantil, utilizando o corpo para se 

comunicarem, nos remete a Schmitt (2008), que faz referência à observação das relações entre 

crianças de 0 a 1 ano. Nesta direção, podemos também interpretar os indícios comunicativos 

das crianças de 1 a 2 anos como possibilidade de visualizar a ação ativa das crianças, por 

meio da manifestação de outras linguagens que se constituem nas interações. Conforme 

observamos no Episódio 5, o olhar e o corpo estão fortemente presentes nessas relações como 

formas de comunicação e de aproximação com o outro. 

Ainda sobre as formas de comunicação das crianças pequenas, Coutinho (2002) e 

Prado (1998) reiteram os dizeres de Schmitt (2008) quanto à observação, realizada pelos 

professores, das ações e relações infantis, bem como quanto ao fato de que sua compreensão 

só é possível se o professor se aproximar de outras formas de linguagem – gestos, olhares, 

balbucios – que transcendam a fala com as crianças pequenas. 

A respeito da observação das manifestações infantis, Tristão (2004, p.118) pondera: 

O trabalho pedagógico com bebês não se resume a observá-los, mas a observação é 
base para organizar as ações pedagógicas que tenham como meta o respeito para com 
cada um, pelas suas singularidades, pelos sinais comunicativos que emitem. 
Conhecendo cada um dos pequenininhos haverá mais elementos para estruturar a 
prática.  

No sentido apontado por Tristão (2004), as ações infantis podem ser consideradas 

linguagem que podem ser observadas pelos professores. Porém, a autora fomenta indicativos 

de que as ações infantis podem orientar a prática pedagógica no sentido de considerar a 

criança como sujeito histórico e social, capaz de agir concretamente nos contextos em que se 

relaciona. 
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Ainda em referência às ações infantis, é possível, por meio delas, entender a relação 

entre percepção e motricidade. Nos estudos de Vigotski (1998), segundo o qual a percepção, 

no princípio do desenvolvimento, está intimamente relacionada com a motricidade, ou seja, a 

criança percebe a ação do outro e demonstra sua interpretação por meio das ações e dos 

gestos. Podemos observar essas estratégias de comunicação entre Rosana e Mariza, no 

momento em que Rosana chama Mariza para sentar-se ao seu lado e Mariza balança a cabeça 

negativamente. Nas ações, ambas utilizaram o corpo como forma linguística de comunicação. 

Para que ambas agissem e se comunicassem, podemos compreender, conforme Vigotski 

(1998), que a percepção é inseparável do período sensório-motor e que a percepção e a 

motricidade também são inseparáveis da emoção no princípio do desenvolvimento, ou seja, 

nos dois primeiros anos de vida.  Neste viés, temos o entendimento de que as ações e os 

gestos são expressões infantis referentes à percepção e à emoção no que concerne às 

interações estabelecidas entre Rosana e Mariza. Podemos, neste sentido, recuperar, na 

perspectiva de Vigotski (1998), a característica do pensamento infantil na primeira infância, 

momento em que este está relacionado à percepção e à memória, sendo que, para a criança 

pensar, se lembra de ações vivenciadas anteriormente e são as lembranças e os sentido 

guardados na memória que guiam a construção de novos sentidos e, consequentemente, as 

ações infantis. Podemos compreender que as ações infantis estabelecidas no processo 

interativo fazem parte do processo de pensamento da criança, no qual a criança relaciona os 

sentidos construídos na interação, sendo que, por meio desse processo, se constituem novos 

sentidos que são exteriorizados por meios das ações, dos olhares, conjuntamente com o 

movimento, a expressão e o sentido atribuído pela criança no momento da interação. 

Ainda no Episódio 5, destacamos dois outros momentos interativos: o primeiro, entre 

Marcelo e Júnior, e o segundo, entre Marcelo e Rosana. No primeiro momento, Marcelo 

interage com Júnior e sorri, e, ao balbuciar “Na, Na, Na”, leva seu rosto junto ao rosto de 

Júnior que se afasta sorrindo e depois retorna ao seu lugar. Observamos uma situação de 

carinho e de cumplicidade entre as crianças e nos remetemos a Vigotski (1998), para quem as 

ações e os gestos são expressões infantis referentes à percepção da criança e que podem estar 

relacionadas à emoção no momento em que se estabelece a relação. Assim, a percepção pode 

ser observada nos sorrisos e nos olhares carinhosos trocados entre as crianças. Podemos, 

também, fazer menção ao acento apreciativo ao qual se refere Bakhtin (2004): o tom de voz 

possibilita a atribuição de sentido à comunicação. Assim, o tom de voz utilizado por Marcelo 

pode ser interpretado como tom de carinho, pois se tratava de um tom suave, praticamente 

audível somente pelas duas crianças. O segundo momento, entre Marcelo e Rosana refere-se a 
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Rosana que, em pé, tenta abaixar o colchão, enquanto Marcelo, sentado diante deste, com as 

costas nele encostada, tenta deixa-lo em pé. Marcelo balbucia “Nã, Nã, Nã” em tom alto e 

contrariado. Podemos compreender que o tom de voz utilizado por Marcelo nos dois 

momentos distintos se caracteriza, conforme argumenta Bakhtin (2004), como o acento 

apreciativo que determina o sentido do enunciado.  

Na relação estabelecida entre Marcelo e Rosana, Marcelo balbucia e olha diretamente 

para as professoras, aparentemente tentando comunicar a situação ao adulto da sala, para que 

este aja em seu favor. A professora compreende a comunicação do Marcelo, pois também 

observa a ação de Rosana e solicita a ela que pare sua ação. Observamos, nesse recorte do 

episódio, que o acento apreciativo, o tom de voz de Marcelo, determinou o sentido do seu 

balbucio. 

Segundo Bakhtin (2004), para que haja compreensão do enunciado na situação 

interativa, se faz necessária a significação do gesto ou da palavra entre os interlocutores. A 

significação não é estanque, somente sendo possível significar o enunciado por meio da 

entonação expressiva atribuída às palavras ou à intensidade do gesto. Bakhtin (2004) faz 

referência à pronúncia de uma mesma palavra com entonações diferentes de acordo com a 

situação vivenciada naquele momento. Podemos compreender que Marcelo está 

desenvolvendo a fala e o vocabulário e que ainda não possui um repertório de palavras que 

possa ajudá-lo a se expressar. No entanto, ele usa a entonação para comunicar sua insatisfação 

com a atitude de Rosana. Marcelo demonstra conhecer a organização social da sala em que os 

professores têm autoridade sobre as crianças e usa esse conhecimento para que o adulto – no 

caso, a professora –, o tire de determinada situação. Observamos a mesma percepção da 

autoridade do professor por Rosana, pois, no momento em que a professora solicita, por meio 

da palavra, que ela pare a ação, Rosana imediatamente interrompe sua ação e olha diretamente 

para a professora.  

Podemos relacionar o olhar de Marcelo para a professora e a atitude de Rosana ao 

aceitar a solicitação da professora, com a ação observada e registrada no dia vinte e quatro de 

abril, às quatorze horas e vinte e oito minutos, momento em que Rosana se escondeu nas 

pernas das professoras a fim de impedir que o Júnior lhe tomasse uma fralda de pano. As 

professoras que estavam envolvidas em outras atividades de cuidado e higiene das crianças 

não perceberam a intenção de Rosana. Contudo, compreendemos que Rosana buscou na 

professora a segurança no sentido de que sua fralda não fosse tomada pela outra criança. 

As ações realizadas pelas crianças nos permitem compreender que as mesmas 

conhecem a organização social da sala e usam esse conhecimento em suas interações para, ora 
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se defenderem, ora buscarem ajuda, ora se comunicarem, ora denunciarem, etc. As crianças, 

como sujeitos sociais historicamente situados, agem com autonomia no ambiente social no 

qual estão inseridas, buscando a contribuição do adulto nos seus processos interativos a fim 

de que este aja de acordo com o sentido que atribuem ao gesto do outro. 

Contudo, ao analisarmos a ação de Rosana ao ouvir a fala da professora Maria, no 

Episódio 5 – “Não, Zana, deixa o Marcelo brincar!” – sob o aspecto do desenvolvimento da  

percepção, da memória e da linguagem, podemos depreender que a percepção em ação 

intrapsíquica com a memória permite à criança interagir socialmente com adultos e com 

outras crianças e, então, seu pensamento sincrético é externalizado por meio da ação que pode 

ser mediada pela linguagem do outro. Na situação analisada no Episódio 5, a mediação ocorre 

pela fala da professora.  As crianças têm contato com a linguagem desde o nascimento, pois 

as pessoas com as quais convivem conversam com elas e atribuem sentido aos seus gestos, 

assim como as crianças atribuem sentidos aos gestos dos adultos e aos das demais crianças 

com as quais convivem.  

Com relação às estratégias comunicativas presentes no Episódio 5, podemos observar 

que crianças utilizaram, inicialmente, a linguagem gestual e, posteriormente, a linguagem 

oral. Vigotski (2007, p. 23), com relação à linguagem, argumenta que “[...] a criança 

enriquece suas primeiras palavras com gestos muito expressivos, que compensam sua 

dificuldade em comunicar-se de forma inteligível através da linguagem”.  As crianças iniciam 

a utilização de gestos para a comunicação numa promissora fase da infância. Segundo Vila 

(1995, p. 75), “Entre os seis e os doze meses aparecem gestos culturalmente determinados 

(gesto de indicação; movimentos da cabeça para negar ou mostrar concordância, etc.), bem 

como gestos idiossincráticos, cujo significado só é relevante para a dupla adulto/criança.” 

Podemos considerar os gestos como uma forma de comunicação integrante do 

desenvolvimento infantil que antecede a palavra. Todos os esforços da criança para se 

comunicar – as expressões faciais, o olhar e os gestos – denominam-se linguagem semiótica, 

utilizada pela criança para ser entendida e interpretada.   

Ainda no que tange ao desenvolvimento da aquisição da linguagem, as crianças, aos 

doze meses, começam a pronunciar palavras de seu cotidiano, muitas vezes repetindo outro 

falante com o qual convivem.  Observamos, no episódio analisado, o momento em que Mariza 

se levanta e caminha em direção a Rosana repetindo a palavra da professora (“não” ). Mariza, 

ao repetir a palavra da professora em um contexto social concreto, atribui sentido a sua ação e 

à ação da Rosana: a ação de abaixar o colchão. Ainda sobre o desenvolvimento do sistema 

fonológico, Vila (1995, p. 76) explica: 
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Durante o segundo ano, as crianças vão incorporando a aprendizagem da 
entonação, exercitando-se durante um certo tempo na utilização de expressões que, 
embora sejam  sons sem significado, apresentam inflexões, ritmos e pausar [...]. Em 
torno dos vinte e quatro meses, todas as vogais e um grande número de consoantes, 
bem como alguns ditongos são pronunciados corretamente, [...] embora o domínio 
completo do sistema fonológico possa demorar-se até os cinco anos de vida. 

Segundo Vila (1995), entre os doze e os vinte e quatro meses, as crianças descobrem 

os sons que emitem explorando ritmos, inflexões e momentos de pausas diversas e, apenas 

após os vinte e quatro meses, a criança pronuncia palavras corretamente. Compreendemos o 

processo de aprendizagem da linguagem oral na faixa etária de nossa pesquisa – crianças de 0 

a 2 anos –, apropriando-nos da concepção de Vigotski (1998) que concebe o processo de 

aprendizagem da linguagem oral iniciado no nascimento. Assim, desde que nasce, a criança se 

relaciona com o seu contexto e atua sobre este estabelecendo relações nas quais se inicia o 

processo de apreensão da linguagem.  

Outro fragmento do Episódio 5, um dos focos de nossa análise nesta seção, é a 

brincadeira de Mariza que ocorre concomitantemente às ações no colchão, sendo que tal 

motivação a impede de brincar com as demais crianças. Mariza estava diante de uma boneca 

deitada no chão e, nas mãos, segurava um copo de plástico e um fragmento de brinquedo. 

Mariza realizou diversas vezes o movimento de colocar um fragmento de brinquedo no copo 

e, depois, na boca da boneca. Esta brincadeira de Mariza com bonecas também observamos 

em outros episódios transcritos, nos quais ela pegava a boneca no colo e a embalava, 

parecendo agir na esfera imaginativa.  

Sobre a importância da linguagem no desenvolvimento da imaginação, Vigotski 

(1998) explica que “A linguagem libera a criança das impressões imediatas sobre o objeto, 

oferece-lhe a possibilidade de representar para si mesma algum objeto que não tenha visto e 

pensar nele”. A linguagem, para o autor, auxilia a criança a se libertar de seu contexto 

imediato, extrapolando seus limites por meio da imaginação. Vigotski (1998, p. 122) 

argumenta sobre a importância do desenvolvimento da imaginação e sua implicação nas ações 

futuras ao afirmar que “[...] tal papel é desempenhado, por exemplo, pela escola, onde a 

criança pode pensar minuciosamente sobre algo de forma imaginada, antes de levá-lo a cabo.” 

O aperfeiçoamento da imaginação é importante para que a criança inicie o desenvolvimento 

do pensamento abstrato. Outro aspecto que revela a importância da imaginação é ressaltado 

por Vigotski (1998, p. 123) e se trata da ligação da imaginação com outras funções psíquicas: 

[...] a cada passo que o processo de desenvolvimento da imaginação infantil, assim 
como o processo de desenvolvimento de outras funções à linguagem da criança, à 
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forma psicológica principal de sua comunicação com aqueles que a rodeiam, isto é, 
à forma fundamental de atividade coletiva social da consciência infantil.  

Para o autor, o desenvolvimento da imaginação e do processo de desenvolvimento da 

linguagem possibilita à criança comunicar-se, contribuindo para a sua interação com as 

pessoas com as quais convive, desenvolvendo a consciência social infantil. Enfim, Vigotski 

(1998) discute a imaginação e sua estreita relação com a linguagem e as funções mentais 

superiores. O autor também admite que “A imaginação deve ser considerada uma forma mais 

complicada de atividade psíquica, a união real de várias funções em suas peculiares relações” 

(VIGOTSKI, 1998, p. 127). As funções a que o autor se refere são a percepção, a memória, o 

pensamento e a linguagem, denominados por ele, em outro momento, de “sistema 

psicológico”.  

Para Vigotski (1998, p. 125), a motivação da atividade imaginativa está nas emoções:  

Isso se dá fundamentalmente graças ao prazer imediato que se extrai dessa 
atividade, graças ao fato de que, junto com isso, produz-se uma série de sensações 
agradáveis e, por fim, graças a que uma série de interesses e impulsos emocionais 
obtêm uma satisfação fictícia evidente, que é também uma substituição da 
satisfação real de processos emocionais.  

Por meio da atividade imaginativa, ou seja, da brincadeira, a criança pode viver 

imaginativamente emoções restritas a seu ambiente imediato, satisfazendo seus impulsos 

emocionais, que podemos denominar de necessidades. Vigotski (2007, p. 107) também 

explica a satisfação das necessidades da criança no brinquedo, quando postula que “[...] o 

brinquedo preenche a necessidade da criança, [...] as necessidades das crianças – entendidas 

em seu sentido mais amplo, que inclui tudo aquilo que é motivo para a ação”. Neste sentido, a 

ação de brincar pode ser considerada uma atividade imaginativa, na qual a criança satisfaz 

suas necessidades vivendo situações restritas em seu ambiente imediato.  

O brincar é uma atividade na qual a criança utiliza a imaginação por meio da 

linguagem. Vigotski (2007, p. 109) concebe a imaginação como um processo psicológico 

novo para a criança: “representa uma forma especificamente humana de atividade consciente, 

não está presente na consciência de crianças muito pequenas”. Desta maneira, procuramos 

compreender como a imaginação se desenvolve nos momentos anteriores ao surgimento da 

linguagem, entre 0 e 2 anos, e se, nesse período de desenvolvimento, pode haver ações 

imaginativas. 

Segundo Elkonin (1998, p. 220), o desenvolvimento da imaginação nos primeiros dois 

anos de vida ocorre “Durante a formação das ações com objetos, nos quais a criança aprende 
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primeiramente o esquema geral de manipulação destes com a sua designação social, e só 

depois se ajustam às orações soltas, à forma física do objeto e às condições de execução das 

mesmas”. Elkonin (1998), aqui, oferece pistas sobre o desenvolvimento da imaginação na 

criança o qual ocorre, primeiro, pela manipulação dos objetos em seu contexto social real, sua 

condição física. O objeto ao qual Elkonin (1998) se refere é o brinquedo e suas características 

físicas que orientam as ações das crianças pequenas para a manipulação na utilização social 

para a qual foi designado. Se relacionarmos as condições físicas dos objetos utilizados por 

Mariza ao brincar com a boneca, podemos depreender que esteja rememorando uma situação 

de alimentação vivenciada por ela, utilizando para isso a memória. Todavia, observamos que 

a menina atribui sentido aos instrumentos que utiliza para “dar comida”, pois não se trata de 

uma colher nem réplica desta, mas uma peça que utiliza como colher na ação.  

Segundo Palacios e Luque (1995, p. 66), a apropriação das ações sociais aos objetos 

ocorre por meio do que chamam de significantes e significados da imitação. Os significantes 

“[...] são dados por práticas sociais das quais o indivíduo se apropria através da imitação 

diferida ou através da imitação internalizada (manejo das imagens mentais)”. Por meio da 

apropriação das funções sociais dos objetos, estes tendem a ser estáveis. Os significados, para 

Palacios e Luque (1995, p. 66), são elementos de assimilação: “[...] dar significado ou 

compreender um objetivo é assimilá-lo aos esquemas disponíveis”. Trata-se do caráter 

subjetivo da imitação, ou seja, da significação dada pelo sujeito ao objeto e à ação.  

O surgimento da manipulação do brinquedo sem estar relacionado com a sua 

designação social e sua estrutura física, segundo Elkonin (1998, p. 227), ocorre “Só no final 

dos primeiros anos da infância, entre dois anos e meio e os três anos [...]”. Nessa idade, de 

acordo com o autor, “[...] surgem os primeiros indícios de papel” (ELKONIN,1998, p. 227). 

Somente após os dois anos e meio de idade, a criança assume as características sociais de um 

personagem, período em que consegue se expressar por meio da linguagem, conforme já 

explicitamos neste capítulo. A ação imaginária descrita por Elkonin (1998) corrobora os 

estudos de Vigotski (1998) que destaca o surgimento da linguagem para o desenvolvimento 

da imaginação.  

Analisamos, no Episódio 5, o processo interativo das crianças entre si e com o 

colchão. Temos o entendimento, por meio das análises realizadas, que as ações infantis são 

dotadas de sentido e de expressividade a fim de comunicarem ao outro sua intenção na 

atividade que desenvolvem, demonstrando seus interesses por meio de ações semióticas: 

sorrisos, olhares e acento apreciativo aos balbucios. Na última ação analisada, entendemos o 

processo de imaginação na ação de Mariza com a boneca a qual se desenvolveu paralelamente 
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às ações realizadas pelo grupo com o colchão. Tal ação nos leva a fazer referência à 

multiplicidade das ações no ambiente coletivo de educação e cuidado.  

O Episódio 6 ocorreu no dia nove de abril de 2008, às quinze horas e quarenta e dois 

minutos, e teve a duração de um minuto e dezessete segundos. Dele participaram Júnior, com 

um ano e três meses, e Robsom, com seis meses. As imagens que compõem o Episódio 6 

estão expostas na Figura 6. 
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Figura 6 – Episódio 6 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

É possível observar, na sequência apresentada na Figura 6, que Robsom chora no 

carrinho de bebê e que, ao ouvir o choro de Robsom, Júnior, que estava sentado do outro lado 

da sala, olha para as professoras que estão no trocador atendendo a uma criança. Em seguida, 

Robsom se levanta, se dirige ao carrinho em que se encontra Robsom e tenta embalá-lo, sem 

conseguir, pois a roda está travada. Mesmo que o carrinho de bebê não tenha se movido, 

Robsom diminui a intensidade do choro. Diante disto, Júnior se afasta. Porém, quando Júnior 

ouve novamente o choro de Robsom, se aproxima do carrinho de bebê tentando embalá-lo 

novamente. Faz carinho nos pés de Robsom que continua chorando. A professora Stela se 

aproxima e pega Robsom no colo. 

Podemos compreender que Júnior agiu responsivamente em relação ao choro de 

Robsom. Para analisar a ação de Júnior, no Episódio 6, resgatamos a constituição social do 

sujeito discutida no capítulo anterior, sendo que compreendemos que a criança se constitui 

tanto nas relações estabelecidas em casa quanto nas relações estabelecidas na instituição. 
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Júnior, conforme apresentamos na metodologia do presente estudo, é o filho mais novo de três 

irmãos e, segundo sua mãe, sua irmã de quatro anos é incentivada a “cuidar” de Júnior em 

todos os momentos em que está em casa.  

Para melhor entendermos o Episódio 6, buscamos o Episódio 7, que teve a duração de 

três minutos. As imagens referentes ao Episódio 7 se encontram na Figura 7. 
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Figura 7 – Episódio 7 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

Conforme apresenta a sequência de imagens da Figura 7, a irmã de Júnior entra na sala 

e anuncia que o pai do Júnior está na instituição para buscá-lo. Ela entra cautelosa e observa, 

de longe, o irmão que está deitado no trocador e tem as fraldas sendo trocadas pela professora. 

A irmã de Júnior se aproxima no momento em que ele a chama usando uma das mãos. Com 

sua irmã perto, Júnior sorri e com ela brinca usando as mãos. Após a troca de fraldas, a irmã 

pega Júnior no colo e o entrega ao seu pai. Tais ações nos levam a inferir que, no ambiente 

familiar, essa relação seja constante, conforme relatou sua mãe em conversa com a 

pesquisadora. Trouxemos as ações entre o Júnior e sua irmã para ressaltarmos o momento em 

que os dois se relacionam com afetividade enquanto a fralda de Júnior é trocada. 

Relacionaremos o Episódio 6 e o Episódio 7 no que se refere às ações vivenciadas por 

Júnior em casa e demonstradas por sua irmã no momento em que o busca para ir embora 

(Episódio 7) e a reação de Júnior (Episódio 6) em relação ao choro de Robsom. 

Retomamos a análise do Episódio 6, quando Júnior, ao ouvir o choro de Robsom, que 

estava no carrinho de bebê, inicialmente procura olhar para as professoras e suas ações, 

observa se elas atenderiam ou não ao chamado de Robsom e, somente após perceber que as 

professoras não agiram em relação ao choro de Robsom, levanta e tenta empurrar o carrinho 

de bebê. Referente ao olhar de Júnior para as professoras, podemos entender que ele vivencia 

situações em que as professoras agem ao sinal de desconforto de alguma criança por meio do 

choro. Neste sentido, Júnior reconhece a organização social e as ações desenvolvidas pelos 

membros que se relacionam no espaço da Educação Infantil. Todavia, após observar as 

professoras ocupadas com outra criança que estava no banho, Júnior levantou e seguiu para 

embalar Robsom que chorava. Sobre a constituição das ações infantis, Schmitt (2008, p. 171) 

ressalta:  
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[...]  é possível perceber também que os bebês já trazem consigo marcas de outros 
espaços sociais, que oferecem indícios de sua constituição polifônica. Essas marcas, 
não são possíveis de perceber pelo discurso [...] No entanto, ao conhecer um pouco 
do universo social dessas crianças, pude observar que muitos gestos e ações eram 
endossados por outros que compunham as suas relações sociais em outros espaços, 
principalmente na família.  

Assim como ocorreu com Schmitt (2008) que, em sua pesquisa, observou a 

constituição polifônica da criança, foi possível observar, no episódio analisado, que Júnior 

reconhece a função do outro-professor de acalentar Robsom que chora. Também temos 

conhecimento das relações estabelecidas por Júnior em seu ambiente familiar e demonstradas 

no Episódio 7, ratificando o relato de sua mãe de que Júnior é acalentado em casa por sua 

irmã. Podemos compreender que sua ação também pode ter sido orientada por essa vivência 

familiar. Também podemos considerar que Robsom ingressou na instituição no decorrer da 

pesquisa, no dia sete de abril, e que, neste sentido, fazia dois dias que Robsom estava se 

relacionado com crianças em um espaço coletivo, já que ele nunca havia frequentado a 

Educação Infantil e, basicamente, convivia somente com adultos em casa. Então, o outro-

criança, para Robsom, era um estranho, com cuja ação não sentiu conforto nem confiança, o 

que o fez permanecer chorando no carrinho, mesmo com o carinho demonstrado por Júnior. 

Musatti (1998) destaca a importância da familiaridade entre as crianças pequenas e atribui que 

seja construída com frequência regular na Educação Infantil. Neste sentido, o estranhamento 

de Robsom não permitiu que ele estabelecesse uma relação de troca e segurança com Júnior. 

Todavia, a familiaridade é um processo a ser construído entre as crianças. Nas ações de Júnior 

e de Robsom, ao resgatarmos a compreensão sobre o pensamento infantil que já abordamos 

em nosso trabalho nas categorias analisadas neste capítulo, podemos entender que, ao agir 

responsivamente ao choro de Robsom, Júnior utilizou a memória para lembrar o que 

representa o choro de uma criança e quais as ações a serem realizadas para que o choro da 

criança cesse. Júnior, então, ao utilizar a memória, lembrou-se da situação e a avaliou, 

levantou-se e se pôs a embalar o carrinho, mesmo sem conseguir movê-lo. Compreendemos, 

segundo Bakhtin (2004), que Júnior teve uma atitude responsiva ativa ao choro de Robsom. 

Guimarães (2006) considera as situações interativas entre as crianças, no que refere a 

buscar brinquedo e a tomar brinquedos de outrem, enquanto diálogos infantis, pois são 

relações dotadas de sentido, ou seja, são dialógicas, conforme conceitua Bakhtin (2004). No 

mesmo sentido, podemos compreender as ações de carinho e afetividade observadas nos 

vídeos e analisadas por meio da relação estabelecida entre Júnior e Robsom como diálogos, 
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em que a criança Júnior, que frequenta a Educação Infantil há sete meses, embala Robsom, 

recém-chegado que estranha o ambiente. 

Em referência ao sentido atribuído por Júnior à relação com Robsom, esclarecemos, 

com base em Rey (2004, p. 62), que: “O sujeito se constitui e se reconstitui nos limites de sua 

própria atividade. A produção de sentido é inseparável do posicionamento do sujeito num 

contexto”. No ambiente da Educação Infantil, no encontro que as crianças estabelecem, 

conforme o Episódio 6,  os sentidos são construídos e reconstruídos por elas, tanto por Júnior, 

ao se posicionar embalando o carrinho de Robsom, por ter construído sentido em relação ao 

choro de Robsom, e o ato de embalar o carrinho como acalanto para o bebê que chorava, 

quanto por Robsom, que se posicionou chorando, não sendo a ação de Júnior suficiente para 

acalmá-lo. Rey (2004) destaca que é na atividade, ou seja, na ação do sujeito, que é construído 

sentido. As ações de Robsom e de Júnior puderam contribuir para a construção de sentido por 

ambos. Bakhtin (2004, p. 31) nos ajuda a compreender a construção de sentido, ao afirmar 

que  

Só a compreensão ativa nos permite apreender o tema, pois a evolução não pode ser 
apreendida senão com a ajuda de um outro processo evolutivo. Compreender a 
enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar 
adequado no contexto correspondente. 

Ao analisarmos as ações de Júnior em relação a Robsom, no Episódio 6, podemos 

entender, segundo Bakhtin (2004), que o tema, ou seja, o sentido, só pode ser compreendido 

no processo evolutivo, isto é, por meio do processo de construção de sentido que ocorre nas 

relações estabelecidas, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente institucional. As ações 

de Júnior em ouvir o choro de Robsom e se levantar para embalar o carrinho do bebê podem 

ser compreendidas como a orientação quanto ao enunciado de Robsom – o choro. Neste 

sentido, Júnior encontrou sua posição no contexto vivido naquele momento na sala de 

Educação Infantil.   

A importância de analisarmos o processo das interações infantis e compreendermos 

seu processo de constituição reside na possibilidade de estas orientarem a prática pedagógica 

voltada à criança enquanto ser histórico e social que se constitui dialogicamente nas relações 

estabelecidas. Tristão (2004) argumenta que as ações das crianças constituem um material 

importante para a elaboração, avaliação e reflexão da prática pedagógica. Destaca a busca por 

diferentes registros, desde os fotográficos aos relatos nos cadernos dos professores, a fim de 

fomentar uma prática comprometida e ética na educação de crianças pequenas. Referente à 



 144 

observação das crianças para a reflexão sobre a prática pedagógica, Tristão (2004 p. 129) 

argumenta: “É percebendo os indicativos que as crianças estão dando de como elas são e do 

que elas querem, que o trabalho pedagógico pode ser realmente avaliado”. A autora aponta 

para um registro que legitime as ações das crianças e propicie a reflexão da prática 

pedagógica.  

Observamos, nas análises realizadas nas três categorias eleitas nesta pesquisa, 

indicações das intenções das crianças, ou seja, ações que, muitas vezes, não podem ser 

previstas, planejadas, elaboradas, mas que se constituem em ações e relações nas quais são 

construídos sentidos e significados e que, quando interpretadas pelos professores, podem 

orientar suas ações naquele pequeno momento, constituindo-se, então, em uma ação 

educativa, pedagógica, que faz a mediação do desenvolvimento da criança. Assim como 

Tristão (2004) destaca a reflexão sobre a prática, destacamos a importância da reflexão sobre 

os pequenos momentos estabelecidos com as crianças, pois são segundos ou alguns minutos 

dialógicos que podem ser armazenados na memória da criança compondo sentidos que 

orientarão outras relações. 

Conforme ressalta Tristão (2004), a observação pode consistir na base para a 

organização da prática pedagógica. Consideramos pertinente conhecer como se constituem as 

relações entre as crianças para que sejam observadas e documentadas e sirvam de subsídios 

para a ação docente, seja esta planejada ou nos instantes interativos entre crianças e 

professores. 

Na presente seção, analisamos o processo interativo entre as crianças no que se refere 

às estratégias de comunicação adotadas para serem compreendidas entre si. Compreendemos 

que as crianças utilizam os gestos, o olhar, o toque e a vocalização, num esforço para 

comunicarem sua intenção de conforto, alegria, carinho, descontentamento ao outro-criança 

com o qual se relacionam. Percebemos a compreensão da criança em relação ao papel do 

adulto em suas interações, sendo que as crianças compreendem a autoridade do adulto sobre si 

e a usam para se defenderem ou como apoio em suas estratégias para realizarem sua vontade. 

Quanto ao bem-estar do outro-criança, observamos que está intimamente relacionado às  

experiências afetivas que as crianças têm em outros ambientes sociais, não sendo a Educação 

infantil o único espaço que constitui os sentidos e os significados internalizados pelas 

crianças. 

No presente capítulo, analisamos a constituição do sujeito, a qual ocorre nos diversos 

contextos sociais em que a criança está inserida, como, por exemplo, no ambiente familiar e 

no ambiente institucional. Nos múltiplos sentidos construídos na Educação Infantil, 
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observamos a criança enquanto partícipe social. No que tange ao processo de comunicação 

com os professores, conseguimos compreender as ações infantis e suas intencionalidades ao 

considerarmos as crianças sujeitos da pesquisa, históricos e sociais, bem como relacionarmos 

suas ações sociais concretas com seu processo de desenvolvimento. Referente às ações e 

relações infantis, entendemos que a observação atenta do professor pode trazer subsídios para 

a organização de ações junto às crianças.  

 Não existe uma única maneira comunicativa nem um único sentido, da mesma forma 

que a criança não é constituída de uma única linguagem. Há, na Educação Infantil, tantas 

linguagens e sentidos possíveis quanto relações possíveis. Como defende Prado (1998), cabe 

ao professor que convive com a criança alfabetizar-se em suas linguagens e em suas formas 

de expressão, conhecendo sua história e sua constituição para que possa existir processo 

interativo entre as crianças e o professor enquanto mediador desse processo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo, realizado em um Centro de Educação Infantil da cidade de São 

Francisco do Sul, Santa Catarina, teve o objetivo de compreender as implicações 

estabelecidas entre as ações e relações de crianças de 0 a 2 anos com suas professoras e a 

prática pedagógica. A fim de alcançarmos o nosso objetivo, realizamos o registro em vídeo 

das ações e das relações das professoras e das crianças em diversos momentos do cotidiano de 

uma turma de crianças de 0 a 2 anos, pelo período de quarenta e cinco dias, durante dezesseis 

encontros, com duração média de trinta minutos cada. Transcrevemos os vídeos e, 

posteriormente, agrupamos as transcrições em episódios, por meio dos quais: a) analisar a 

constituição infantil das crianças de 0 a 2 anos e seu desenvolvimento por meio das ações e 

relações estabelecidas entre si e entre as crianças e as professoras de um Centro Municipal de 

Educação Infantil de São Francisco do Sul, SC; b) avaliamos o processo de mediação das 

professoras em relação às crianças de 0 a 2 anos de um Centro Municipal de Educação 

Infantil de São Francisco do Sul, SC; e c) compreendemos as interações entre crianças de 0 a 

2 anos de um Centro Municipal de Educação Infantil de São Francisco do Sul, SC, referentes 

às estratégias de comunicação utilizadas  por elas. 

Antes de realizarmos a análise microgenética dos dados, realizamos um breve resgate 

histórico da implementação da Educação Infantil no município de São Francisco do Sul, SC, 

lócus da pesquisa. 

O estudo sobre a implementação da Educação Infantil em São Francisco do Sul, lócus 

desta pesquisa, nos mostrou que, na década 1980, as iniciativas referentes à criação de creches 

foram motivadas pela LBA, a fim de prestar assistência à criança necessitada, suprindo a 

carência básica de higiene e de alimentação. As crianças eram acomodadas em espaços 

improvisados, e as ações de cuidado eram desenvolvidas por leigos estagiários e, em alguns 

casos, pelas próprias serventes e cozinheiras que, além de cuidarem das crianças, eram 

responsáveis pela alimentação e limpeza da creche, vinculada à então Secretaria do Bem-Estar 

Social do município. A preocupação em construir prédios para abrigar as creches ocorreu na 

década de 1990, porém, com estruturas pensadas para os adultos.  

A abertura das instituições voltadas ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, em São 

Francisco do Sul, foram motivadas por movimentos populares, sendo que o atendimento era 

destinado exclusivamente às crianças cujas mães trabalhassem fora. Posteriormente, mesmo 

nas creches vinculadas à Secretaria de Bem-Estar Social, no que se refere às ações 
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desenvolvidas com as crianças, foi introduzido o educar, mas com características 

preparatórias para a escola. A partir do ano de 2001, as creches passaram da Secretaria do 

Bem-Estar Social para a Secretaria de Educação do município, os prédios destinados à 

Educação Infantil começaram a ser projetados para a criança; a Secretaria de Educação passou 

a capacitar os professores a fim de propor uma nova ação centrada na criança durante as 

interações sociais e o brincar e as vagas excedentes puderam ser ocupadas por crianças cujas 

mães não trabalhavam fora. 

Uma vez contextualizada a Educação Infantil no município de realização da pesquisa, 

realizamos a análise da constituição infantil das crianças de 0 a 2 anos e seu desenvolvimento 

por meio das ações e relações estabelecidas entre si e as professoras. Essa análise revelou que 

a criança se desenvolve nas relações estabelecidas desde o nascimento e que tais vivências 

fazem parte do acervo de sua memória. Entendemos que a memória está intimamente 

relacionada ao pensamento sincrético infantil e que, neste sentido, as ações vivenciadas pela 

criança nos diversos espaços sociais propiciam que interprete e atribua sentido às relações 

estabelecidas, posicionando-se diante destas enquanto sujeito e agindo concretamente no 

contexto histórico e social em que se relaciona. Neste sentido, compreendemos a importância 

do professor conhecer a histórica da criança para que possa interpretar suas ações e relações 

no interior do ambiente de Educação Infantil e, desta maneira, relacionar-se com a criança, 

compreendendo-a.  

Como a criança é dotada de uma constituição social e de uma constituição psicológica 

de desenvolvimento, adotamos a perspectiva de que o plano interpsicológico promove o 

desenvolvimento no plano intrapsicológico, pois o desenvolvimento é uma ação que se opera 

no sujeito, impulsionado pelas relações sociais. Assim, reconhecemos a importância de o 

professor conhecer o desenvolvimento humano para que possa mediar o desenvolvimento das 

crianças.   

No que tange à mediação docente, avaliamos as ações estabelecidas entre as crianças e 

as professoras, o que nos levou às diversas significações adotadas pelas professoras e crianças 

quanto a alguns objetos e brinquedos, bem como às ações e aos sentidos únicos e irrepetíveis, 

o que nos faz pensar na multiplicidade das relações na Educação Infantil. Ao 

compreendermos que a criança se constitui nas relações estabelecidas e que o 

desenvolvimento é um processo interno (do indivíduo), entendemos que as relações 

estabelecidas entre professoras e crianças são fundamentais para que estas se desenvolvam, 

bem como reconhecemos a importância de o professor conhecer a criança e seu processo de 

constituição para que possa atuar enquanto mediador de seu desenvolvimento. 
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 Quanto às interações entre as crianças, no que se refere às estratégias de comunicação 

utilizadas por elas, observamos diversas intenções e buscas das próprias crianças em se 

relacionarem. Gestos, acenos, balbucios, carinhos, ato de pegar algum brinquedo e atos de 

entregar brinquedos foram observados em todos os momentos das tomadas realizadas em 

vídeo. Foi possível compreender, então, as interações infantis, suas estratégias de 

comunicação e a percepção das crianças participantes desta pesquisa no que se refere ao 

adulto com o qual se relaciona no ambiente de educação e cuidado. As crianças, quanto à 

organização social e sua participação ativa no reconhecimento das regras e das transgressões 

das mesmas, criam situações e significações próprias entre seus pares que são pouco 

entendidas pelos professores.  

Quanto à compreensão da criança no que se refere ao adulto, observamos que as 

crianças buscam os adultos para o interior de suas interações no momento em que se sentem 

ameaçadas, seja na posse de um brinquedo ou em uma situação de conflito com seus pares, 

reconhecendo no adulto a autoridade que pode auxiliá-las a agir concreta e socialmente no 

ambiente em que estão inseridas. 

Consideramos que as ações e relações estabelecidas na Educação Infantil, entre 

professores-crianças, entre crianças-professores e entre crianças-crianças, são instantes que 

nem sempre são previsíveis. Isto porque consideramos que a constituição social da criança e 

as suas ações são orientadas pelo contexto social em que está inserida e no qual estabelece a 

relação, como também pelas significações por ela internalizadas em momentos históricos e 

culturais específicos. Entendemos que também seja importante o professor estar atento a esses 

instantes fugazes e intensos nos quais a criança busca se relacionar com ele e com seus 

coetâneos, dado que as análises realizadas indicaram que a criança se situa, interpreta e age 

em relação ao outrem com o qual compartilha o espaço, seja este outro da Educação Infantil 

ou do ambiente familiar.  

No que tange aos aspectos apresentados, temos o entendimento de que, por meio de 

um olhar curioso, atento, fundamentado e alfabetizado nas linguagens infantis, como diria 

Prado (1998), o professor tem a possibilidade de orientar suas ações mediadoras em prol de 

uma prática pedagógica para a Educação Infantil.  

Ainda cabe anunciar, com relação aos resultados obtidos nas análises dos dados, que 

procuraremos a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São Francisco do Sul, para 

que a equipe de Educação Infantil da referida Secretaria possa ter acesso, por meio de uma 

cópia impressa da dissertação, aos resultados da pesquisa realizada e que esta possa contribuir 

para a constituição de uma proposta para a Educação Infantil, haja vista que o município 
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ainda não a possui sistematizada e documentada, ou seja, possui apenas uma diretriz 

pedagógica que orienta cada instituição para que elabore a sua proposta pedagógica.  

Igualmente procuraremos a coordenação do CMEI onde realizamos a pesquisa, ao qual 

também disporemos uma cópia desta dissertação e levantaremos a possibilidade da devolutiva 

dos resultados desta pesquisa para suas professoras, por meio de um seminário na própria 

instituição. Contamos com a possibilidade de que um evento deste tipo possa contribuir com 

as professoras do CMEI pesquisado no sentido de estas vislumbrarem possibilidades que as 

auxiliem em suas práticas pedagógicas por meio da observação atenta das ações e relações 

estabelecidas entre as crianças e elas e entre as crianças.  

Compreendemos que as análises do presente estudo, referentes à constituição histórica 

do sujeito e às relações estabelecidas com crianças e adultos nos lugares sociais que 

frequentam e estão inseridos, podem fornecer subsídios aos professores para organizar ações e 

encontros que possam mediar o desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Apesar de 

o presente estudo fornecer subsídios para a prática com crianças de 0 a 2 anos, entendemos 

que a diretriz de observação e compreensão do desenvolvimento social da criança possa ser 

utilizada nos diversos contextos da Educação Infantil. Também entendemos que a 

compreensão das ações infantis possa direcionar as ações educativas no ambiente coletivo de 

educação e cuidado, havendo necessidade de pesquisas que procurem compreender as 

estratégias interativas das crianças para que os profissionais da Educação Infantil possam ter 

subsídios para a leitura das ações infantis de forma a serem social e culturalmente 

contextualizadas.  

Haja vista a multiplicidade das ações e interações infantis, compreendemos que ainda 

há muito a ser descortinado e investigado no que se refere às ações e interações das crianças 

entre si. Temos consciência da limitação a que uma pesquisa nos submete, em alguns casos 

podando análises que gostaríamos de realizar, como, por exemplo, sobre o processo interativo 

e a constituição ou não de uma forma particular de organização entre as crianças; se há ou não 

uma cultura inerente às crianças de 0 a 2 anos; sobre a apropriação da linguagem por meio da 

criança e seus indícios de intencionalidade; sobre o aprofundamento a respeito da 

compreensão da criança sobre o papel do adulto em suas relações; e sobre os momentos em 

que a criança leva o adulto a ser parceiro em suas relações.  

Ao final destas considerações acerca da pesquisa realizada, cabe ponderar, ainda, que 

este trabalho, intitulado “Mas o que ela quer?”: ações e relações infantis para orientar a 

prática pedagógica com crianças de 0 a 2 anos,  além de atender aos seus objetivos específicos 

e geral, mostrou que o propósito da pesquisa com crianças de Educação Infantil, considerando 
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suas ações e relações enquanto objeto para nossas análises, são compartilhados por 

pesquisadores e autores, os quais permitiram que fossem compreendidas. Entendemos que 

iniciativas nas pesquisas em Educação Infantil possam ser levadas em consideração no 

cotidiano institucional, no qual o docente pode se inquietar em sua prática pedagógica por 

meio das ações e relações estabelecidas com suas crianças. Concebemos que muitos 

momentos vivenciados na Educação Infantil poderiam ser partilhados e coletivamente 

analisados por professores e professoras que atuam com crianças de 0 a 6 anos, propiciando 

uma alfabetização coletiva das linguagens infantis,  bem como a constituição de uma prática 

pedagógica que valorize as ações e relações das crianças.  
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PESQUISAS ACADÊMICAS SOBRE CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS 
 

QUADRO I 
 

AUTOR E TÍTULO OBJETIVOS METODOLOGIA CONSIDERAÇÕES 
CRUZ, Maria Nazaré 
da 
 
 Palavras e gestos no 
jogo interativo: um 
estudo dos processos de 
significação no 
cotidiano de um 
berçário de creche 
 
(Dissertação de 
Mestrado em Educação, 
UNICAMP, 1995) 

Analisar as interações 
entre educadora e bebê, 
como também as 
interpretações das 
professoras em relação 
às ações das crianças e 
como as crianças as 
produzem. 
 

Os procedimentos 
metodológicos 
utilizados foram a 
observação e o registro 
das ações das crianças 
de 9 a 18 meses em 
diversos momentos da 
rotina e o registro em 
vídeo. 

As produções são 
determinadas pelo contexto 
de interlocução, já que é 
nele/a partir dele que elas se 
tornam significativas. Mas 
suas produções também 
transformam o contexto, à 
medida que são parte dele. 
 

PRADO, Patrícia Dias 
 
Educação e Cultura 
Infantil em creche: um 
estudo sobre as 
brincadeiras de crianças 
pequeninas em um 
CEMEI de 
Campinas/SP 
 
(Dissertação de 
Mestrado em Educação, 
UNICAMP, 1998) 

Investigar as 
brincadeiras de crianças 
de 0 a 3 anos de idade 
em uma creche pública 
da cidade de Campinas, 
São Paulo. 
 

A metodologia teve 
orientação etnográfica. 
Os instrumentos 
utilizados foram a 
observação do brincar 
das crianças de 0 a 3 
anos, registros 
fotográficos e diário de 
campo. 

A autora reconhece 
diversidade sociocultural 
constituída da creche e das 
personagens que a compõem, 
configurando um espaço de 
educação de crianças e 
também de adultos. 
Considera a Educação 
Infantil enquanto espaço de 
viver a infância de se 
produzir novos 
conhecimentos sobre ela e 
por ela mesma, contribuindo 
assim, para a construção da 
Pedagogia da Educação 
Infantil.  

ANDRADA, Edla 
Grisard de Caldeira 
  
Entre o dever-fazer e 
o viver da crianças 
 
(Dissertação de 
Mestrado em 
Psicologia, 
UFSC, 2001) 

Compreender como se 
dá o processo de 
significação das regras 
nas interações bebê-
professora-bebê, numa 
creche pública. 

Os procedimentos 
metodológicos foram 
filmagens de 6 bebês 
em interações durante 
um dia.”  

Os episódios analisados 
demonstraram que, quando a 
professora tinha que escolher 
entre suas responsabilidades e 
as necessidades das crianças, 
agia de acordo com as regras 
da instituição, significando os 
movimentos dos bebês a 
partir das mesmas, sem 
flexibilizá-las. As ações das 
professoras não visavam aos 
interesses das crianças.  

COUTINHO, Ângela 
Maria Scalabrin 
 
 As crianças no 
interior da creche: a 
educação e o cuidado 
nos momentos de sono, 
higiene e alimentação 

Dar visibilidade às 
ações criativas infantis, 
nos momentos de 
educação e cuidado 
com o sono, a higiene e 
a alimentação, 
buscando, a partir da 
observação participante 

Os procedimentos 
metodológicos foram os 
registros em diários de 
campo, vídeo e 
fotografias.  

Há, no interior da creche, um 
desencontro entre as 
propostas da instituição e as 
das crianças; as crianças 
objetivam romper com a 
homogeneidade das propostas 
educativas. Há, ainda, a 
necessidade da 

                                                 
40 Ressaltamos que os textos dos apêndices – escritos nos anos de 2007 e 2009 – foram revisados segundo o 
Acordo Ortográfico que entrou em vigor em janeiro do ano de dois mil e nove. 
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(Dissertação de 
Mestrado em Educação, 
UFSC, 2002) 

com crianças entre 1 e 3 
anos de idade de uma 
creche pública 
municipal de 
Florianópolis, Santa 
Catarina, conhecer 
essas crianças, as suas 
culturas e as práticas de 
educação e cuidado 
desenvolvidas junto a 
elas.  

ressignificação dos cuidados 
no contexto da educação das 
crianças pequenas, mas sua 
secundarização já está 
cristalizada. 
 

AGOSTINHO, Kátia 
Adair 
 
 O Espaço da creche: 
que lugar é este? 
  
(Dissertação de 
Mestrado em Educação, 
UFSC, 2003) 

Buscou apreender, por 
meio das manifestações 
infantis no espaço físico 
da creche, como as 
crianças se apropriam 
desse espaço e as 
marcas que nele 
imprimem. 
 

Os procedimentos 
metodológicos 
utilizados foram o 
registro fotográfico, a 
observação participante, 
entrevistas e registro 
em diário de campo.  
 

Foi observado que as crianças 
querem o lugar da creche 
como um lugar de 
brincadeira, um lugar de 
liberdade, um lugar de 
movimentos, um lugar de 
encontros e um lugar para 
estarem a sós.  
 

DIAS, Lara Simone 
 
Infâncias nas 
brincadeiras: Um 
estudo em creche 
pública e em creche 
privada de Campinas 
 
(Dissertação de 
Mestrado em Educação, 
UNICAMP, 2005) 

Desvelar as 
expectativas e as 
valores atribuídos à 
educação infantil em 
realidades 
heterogêneas, bem 
como a compreensão 
das infâncias brasileiras 
em suas construções 
sociais. 

O brincar como recorte 
empírico no 
apontamento das 
relações adulto-criança 
dentro de uma creche 
pública e de uma creche 
privada do município 
de Campinas, São 
Paulo. A análise dos 
dados busca estabelecer 
uma interface, 
sobretudo, entre a 
Pedagogia e as Ciências 
Sociais.  
 

As conclusões desta pesquisa 
revelam uma “iniciação” das 
crianças que frequentam as 
creches observadas para o 
modelo capitalista de 
produção, além de um 
aprendizado precoce de suas 
posições sociais para a vida 
adulta. 
 

BORBA, Ângela Meyer 
 
Culturas da infância 
nos espaços-tempo do 
brincar 
 
(Tese de Doutorado em 
Educação, 
UFF, 2005) 

Compreender como as 
crianças, nas relações 
entre si e nos espaços-
tempos do brincar, 
constituem suas 
culturas da infância, 
concebidas como 
formas de ação social 
sobre o mundo pelas 
quais se identificam 
como um grupo de 
pares. 

Pesquisa de perspectiva 
etnográfica cujos 
sujeitos foram crianças 
de 4 – 6 anos. As 
observações foram 
registradas em vídeo e 
em notas de campo. 
Foram realizadas 
sessões de conversas 
com as crianças e de 
reprodução de vídeos 
contendo episódios de 
situações de 
brincadeiras por elas 
vivenciadas.  

As análises revelam que, no 
grupo e no contexto estudado, 
as crianças, nas relações que 
estabelecem entre si e com as 
ordens institucionais 
escolares, constituem suas 
culturas da infância. 
Implica em promover a 
ampliação de seus direitos 
sociais de participação na 
sociedade e nas instituições 
de Educação Infantil, o que 
significa escutar as vozes e 
incluir suas formas próprias 
de pensar e agir nas 
organizações dos espaços-
tempos institucionais e de 
suas vidas.  

BRESSANI, Maria 
Cristina Lemes 
A comunicação na 
interação bebê-
educadora nos 
primeiros dois anos de 
vida 

Investigar a 
comunicação verbal e 
não-verbal na interação 
educadora-bebê, nos 
primeiros dois anos de 
vida.  

Participaram da 
pesquisa 4 bebês, com 
idades entre 5 e 14 
meses e a educadora  
Foi realizado um estudo 
observacional 
(filmagem).”  

Os resultados deste estudo 
sugerem que, mesmo antes da 
emergência da linguagem, a 
criança desenvolve, nos 
primeiros dois anos de vida, 
uma incrível capacidade 
comunicativa. Estas 
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(Dissertação de 
Mestrado em 
Psicologia, 
UFRGS, 2006) 

 interações iniciais com o 
ambiente já configuram 
formas simbólicas de 
expressão que não se 
restringem à fala, mas são 
formas não-verbais de 
comunicação. Seu 
desenvolvimento depende da 
capacidade dos cuidadores de 
perceber e traduzir estas 
diferentes formas de 
linguagem. 
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APÊNDICE B 
 

MODELO DA AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELOS  PAIS DAS CRIA NÇAS 
PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 

 
Prezados responsáveis: 
 
A Profª Gilvana Menslin Oliveira da Maia, Mestranda na Universidade Regional de 
Blumenau (FURB), está realizando parte de sua pesquisa de mestrado, no nosso CMEI. 
Para tanto, tem observado uma turma de crianças nas atividades realizadas durante o dia.  
Essas observações vêm sendo registradas por meio de videogravações, gravações em áudio e 
fotos. 
A realização de pesquisa como esta tem grande importância para nossa instituição, no sentido 
de aprofundar nossos conhecimentos sobre a criança e, desta forma, contribuir para a melhoria 
do trabalho pedagógico realizado em nosso CMEI. 
Para a divulgação da pesquisa, é necessária a autorização pelos responsáveis de fotografias e 
vídeos dos alunos em eventos internos e externos à nossa unidade (formação continuada, 
congressos, seminários, aulas, etc.). Segue abaixo a autorização para o devido preenchimento 
e retorno ao CMEI, caso concordem com a mesma. 
Esperamos contar com sua colaboração e estamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
 

__________________________ 
                                                                                          Coordenação                           

 
 

_______________________________________ 
Gilvana Menslin Oliveira da Maia – Pesquisadora 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AUTORIZAÇÃO 
 
Autorizo os profissionais que trabalham no CMEI e a Profª Gilvana Menslin Oliveira da Maia 
a apresentarem fotografias e vídeos do aluno sob minha responsabilidade, em atividades 
promovidas nesta unidade de Educação Infantil, bem como em eventos científicos e 
acadêmicos externos. 
 
NOME DO ALUNO(A):_______________________________________________ 
 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: __________________________________ 
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APÊNDICE C 
 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO DAS PROFESSORAS 
PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  
CONSENTIMENTO DO(A) PARTICIPANTE 

 
 
 
Eu, _________________________________________________DECLARO que fui 
esclarecido (a) quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pela pesquisadora e 
CONSINTO minha participação neste projeto de pesquisa, a realização das gravações das 
entrevistas e a observação da prática pedagógica, bem como o uso das informações para fins 
de estudo, publicação em revistas científicas e⁄ou formação de profissionais. 
 
 
 
___________________________ 
Professor(a) 
CPF:  
 
 
 
 
 
________________________                               ________________________ 
TESTEMUNHA 1                                                 TESTEMUNHA 2 
Nome:                                                                     Nome: 
CPF:                                                                        CPF:   
 
 
 
 
São Francisco do Sul,  __________________ de 2008. 
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APÊNDICE D 
 

NOTAS DE CAMPO DA PESQUISA 
 

 
São Francisco do Sul, 09 de abril de 2007 
Hoje, me reuni,  na Secretaria de Educação, com a Secretária de Educação, Srª. Luci, e a 
Equipe de Educação Infantil: Cecília - Coordenadora da Educação infantil; Neiva - Diretora 
de Educação Infantil; e Dionise - Supervisora da Educação Infantil. Solicitei essa reunião no 
último dia 05 de abril a fim de formalizar a intenção de realizar a pesquisa no município em 
que atuo. Para tal, solicitei a autorização para iniciar com um levantamento referente ao 
número de professores e crianças nas salas de 0 a 2 anos, sendo que a Secretaria não dispunha 
de tal informação. Apresentei o projeto de pesquisa a ser realizado no município, expus 
sucintamente sobre o projeto que foi aprovado pela equipe de Educação Infantil e pela 
Secretária de Educação. A reunião foi tranquila, pois a equipe acompanhou o processo 
seletivo pelo qual fui submetida para o ingresso no programa de mestrado. Fui autorizada a 
realizar o levantamento, bem como a pesquisa, no CMEI selecionado pelos critérios 
estabelecidos no projeto. A equipe se prontificou a esclarecer quaisquer dúvidas e estar 
abertas para a pesquisa. 
 
São Francisco do Sul, 22 de abril de 2007 
Hoje, realizei a visita a um CMEI, que atende a crianças de 0 a 2 anos. Todavia, sem salas 
separadas, como o nosso objetivo é pesquisar um CMEI que atenda crianças  de 0 a 2 anos, 
este não fará parte do levantamento realizado. 
 
São Francisco do Sul, 22 de abril de 2007 
Hoje, visitei dois CMEIs, aos quais chamarei de CMEI 1 e CMEI 2. 
No CMEI 1, fui recebida por uma professora (a coordenadora não estava). Conversei sobre o 
levantamento, e ela me encaminhou até a sala do berçário como é chamada na rede municipal. 
Nessa sala, trabalham cinco professoras com dezessete crianças. Mantive uma conversa rápida 
na sala, com as crianças em volta. Notei que as crianças dividiam berços, pois não são em 
número suficiente, e que, na sala, tem um espelho pequeno na parede, berços encostados na 
parede e, em anexo, um banheiro de adulto. O espaço para as crianças se movimentarem é 
pequeno. 
No CMEI 2, fui recebida pela coordenadora. Expliquei sobre o levantamento. Fui até a sala. A 
sala deste CMEI é dividida em dois ambientes: um para as crianças brincarem e outro para as 
crianças descansarem, no qual ficam os berços. Frequentam esse CMEI 11 crianças que são 
atendidas por 4 professoras. Na sala onde as crianças brincam, há um castelinho de plástico, 
com escorregador, um tatame grande, móbiles no teto que ficam na altura das crianças.  
 
São Francisco do Sul,  05 de maio de 2007 
Hoje, visitei o CMEI 3 e o CMEI 4. 
Ao chegar ao CMEI 3, fui recebida pela coordenadora, que me mostrou todo o Centro  e a 
sala do berçário. São atendidas 22 crianças, mas só tem 13 berços; as crianças dividem os 
berços para dormir e não tem espaço para todas. As crianças são atendidas por cinco 
professoras.  Foi adaptado um banheiro adulto para dar banho nas crianças; não tem espelho; 
e há um pequeno colchão no chão.  
Após, me dirigi ao CMEI 4, que atende 19 crianças e no qual atuam 3 professoras. Uma 
professora chega a ficar sozinha com as crianças durante duas horas.  
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São Francisco do Sul, 02 de junho de 2007 
Hoje, visitei três CMEIs: CMEI 5, CMEI 6 e CMEI 8. 
No CMEI 5, fui informada de que o atendimento às 22 crianças que o frequentam era feito por 
quatro professoras. O espaço também é pequeno, ou seja, há pouco espaço para as crianças se 
movimentarem. 
O CMEI 6 atende a 17 crianças e nele atuam 4 professoras. A sala  é ocupada por berços e 
tem corredores estreitos por onde as professoras passam. As crianças, segundo as professoras, 
passam  dia nos berços, por ser muito “apertado”. 
No CMEI 8, 22 crianças são atendidas por 5 professoras. Encontrei a mesma situação que as 
demais instituições visitadas: poucos berços e pouco espaço para as crianças se 
movimentarem. O banheiro não era adaptado. 
 
São Francisco do Sul, dia 18 de setembro de 2007 
Hoje, após o levantamento realizado referente ao número de professores e crianças, elegi o 
CMEI 2, onde eu trabalho, enquanto campo de pesquisa. Então cheguei antes do meu horário 
habitual, e conversei com a Coordenadora Administrativa, que parece ter ficado satisfeita com 
a escolha e reiterou o apoio necessário para esclarecer qualquer dúvida.    
Então entrei no CMEI prestando atenção a cada detalhe da estrutura, detalhes que passam 
desapercebidos no dia a dia, no corre-corre. Pensei como vou descrevê-lo na dissertação? E os 
detalhes? 
Quando entro no CMEI, vejo a mesa da coordenadora e cadeiras para atender os pais; nesse 
dia, ela estava conversando com a mãe de uma criança sobre a saúde da criança. A minha 
esquerda, tem dois banheiros para deficientes físicos e adaptados para cadeirantes. No início 
do corredor, há uma porta do lado direito que é a sala dos professores, onde tem uma mesa 
oval, uma escrivaninha, um armário fechado e duas estantes de aço com material como: tinta, 
papéis, revistas e material alternativo e os portfólios que são usados para a avaliação das 
crianças. Caminhei até a próxima porta que encontrei a minha direita: é da turma de crianças 
de 4 a 6 anos. A sala é ampla, brincando, uns folheiam livros de histórias, outros brincam com 
brinquedos e outros desenham no quadro. Na sala, há mesas e cadeiras infantis,  um espelho 
que ocupa a largura de uma parede, um quadro-negro na altura das crianças, umas caixas de 
brinquedos no chão, uma canto da leitura com um tapete colorido feito com xerox de capas de 
livros e pintadas pelas crianças, um painel com chamada e outro com a rotina, ambos feitos de 
feltro com partes destacáveis e uma mesa para os professores.   Ao lado, tem a sala das 
crianças de 2 a 4 anos. Está vazia, pois as crianças brincam no parque; na sala, há um espelho 
grande, mesas e cadeiras infantis, um cabideiro para colocar mochila, uma mesa para 
professores, um armário fechado e uma estante com os brinquedos na altura as crianças. No 
final do corredor, à esquerda, é a sala das crianças de 0 a 2 anos. Tem dois ambientes: um 
destinado a brincadeiras, cujo acesso é pela porta que abre para o corredor, e outro para o 
sono das crianças na qual tem 15 berços. Abrindo a porta, há três janelas baixas na altura dos 
bebeês; eles têm a possibilidade de ver o lado de fora do CMEI; na parede em que está a 
porta, por onde eu olho, no meu lado direito, tem um espelho grande, de aproximadamente 1 
metro de altura, que ocupa toda a extensão da parede. Divide os ambientes tem meia parede 
com vidros e diante desta fica o trocador e a banheira de inox; abaixo, um armário com portas 
de correr; na sala também há um armário fechado. Há móbiles pendurados, uma bambolê com 
peças redondas e outros com garrafas plásticas com líquido colorido dentro. No chão, tem um 
tatame para as crianças engatinharem e terem contato com o piso; este ocupa quase toda a 
sala;  a sala tem também um “castelinho” de plástico, um brinquedo com escorregador para as 
crianças brincarem, mas estava na sala dos berços. Lá também estava a caixa com os 
brinquedos, mas havia alguns na sala. As crianças ocupavam a sala brincando com os 
brinquedos no chão; uma está no banho. Havia duas professoras na sala, uma sentada com as 
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crianças e outra no banho com outra. Ao sair da sala da turma de 0 a 2 anos, em frente, estão 
os banheiros infantis. Cada um tem 2 pias baixas com espelho, dois vasos sanitários infantis e 
um adulto com divisórias, e também um box com chuveiro. Do lado direito, tem o acesso à 
área de serviço e à cozinha. No final do corredor, encontrei um amplo refeitório, no qual tem 
no canto uma piscina de plástico de bolinha e seis mesas coletivas com bancos. Para a 
alimentação dos bebês, tem seis cadeirões. No final do corredor, ao lado direito, há o acesso à 
área de serviço e à cozinha e, no lado esquerdo, um amplo refeitório. Nele, há seis mesas 
coletivas com bancos, seis cadeirões de madeira para a alimentação dos bebês e uma piscina 
de bolinha localizada no canto do refeitório. Uma das mesas era utilizada para colocar 
travessas com os alimentos, nos quais as crianças de 2 a 6 anos se serviam sozinhas durante as 
refeições. Na porta dos fundos do prédio, tem um pátio que é metade gramado e metade 
calçada; no gramado, tem um varal de pendurar roupas e, anexo ao prédio, tem um lavabo. 
Dirigi-me ao lado direito. Há um parque de madeira com uma casinha, um trepa-trepa, dois 
escorregadores e duas balanças; este espaço tem areia; na parte que termina o prédio, tem 
gramado. O outro lado, no qual tem as janelas do berçário, é gramado. 
 
 
São Francisco do Sul, 05 de fevereiro de 2008. 
Hoje, conversei com a coordenadora sobre a retomada da pesquisa, quando eu poderia 
começar a filmar as crianças. Ela disse:  
- Gil essa semana vou trocar criança de turma.  
- É mesmo? Quem você vai trocar?  
- Vão três, nunca uma criança muda de sala sozinha, sempre vai com um amigo junto.  
- Por que você nunca troca um sozinho? 
- Não, eu evito, porque a criança já vai para um a turma diferente, então é bom que vá com 
um amigo; no início é mais fácil pra ela.  
- Qual o critério?  
- A idade, mas não é rígido, sempre passa um pouquinho ou pode ir um pouquinho antes, mas 
o critério ainda é a idade. 
 Sobre o início da pesquisa a coordenadora se posicionou:  
- Gil, eu acho melhor você deixar pra março, porque agora é contratação de ACT e, como 
sempre, escolhem a vaga e pedem transferência, sempre tem remanejamento, em março o 
quadro é pra estar completo. 
 Então ficou estabelecido que no final de fevereiro eu faria uma reunião com as professoras 
sobre o início da pesquisa em março. 
 
Nesse dia, tive acesso às fichas de matrículas e às documentações das crianças de 0 a 2 anos. 
Fiz algumas anotações: 
 
Nome: Naiara 
Data de nascimento: 5 de março de 2007 
Naturalidade: São Francisco do Sul/SC 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: Guaramim/ SC e São Francisco do Sul. SC 
(biológicos) 
Bairro em que reside: Reta 
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Operário / Cozinheira (Pais adotivos) 
Data de entrada no CMEI: 26 de setembro de 2007 
Renda familiar aproximada: Quatro salários mínimos 
 
 



 164 

Nome: Sérgio 
Data de nascimento: 23 de abril de 2008 
Naturalidade: Joinville/SC 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: Joinville/ SC e Joinville/SC 
Bairro em que reside: Iperoba  
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Mecânico / Auxiliar de cozinha 
Data de entrada no CMEI: 08 de agosto de 2007 
Renda familiar aproximada: Três salários mínimos  
 
Nome: Mariza 
Data de nascimento: 04 de setembro de 2006 
Naturalidade: São Francisco do Sul/SC 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: São Francisco do Sul/SC e São Francisco do 
Sul/SC 
Bairro em que reside: Reta 
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Servente/ Diarista 
Data de entrada no CMEI: 23 de outubro de 2007 
Renda familiar aproximada: Dois salários mínimos. 
Observação que consta na ficha de matrícula: O pai é ausente. Mariza tem sérios problemas 
de saúde: desnutrição e intolerância à lactose. 
 
Nome: Angélica 
Data de nascimento: 17 de janeiro de 2007 
Naturalidade: São Francisco do Sul /SC 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: São Francisco do Sul /SC e Nilópolis/RJ  
Bairro em que reside: Reta 
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Autônomo/ Desempregada 
Data de entrada no CMEI: 28 de novembro de 2007 
Renda familiar aproximada: Um salário mínimo 
 
Nome: Júnior 
Data de nascimento: 01 de janeiro de 2007 
Naturalidade: São Francisco do Sul / SC 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: Alvorada/PR e Araquari/ SC 
Bairro em que reside: Reta 
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Auxiliar de Serviços gerais/ Desempregada 
Data de entrada no CMEI: 13 de agosto de 2007 
Renda familiar aproximada: Um salário mínimo 
 
Nome: Rosana 
Data de nascimento: 21 de outubro de 2006 
Naturalidade; São Francisco do Sul / SC 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: Joinville/SC e São Francisco do Sul /SC 
Bairro em que reside: Reta 
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Pescador/ Doméstica 
Data de entrada no CMEI: 18 de fevereiro de 2008 
Renda familiar aproximada: Um salário mínimo 
Observação: Na pasta de Rosana, constava a ficha de matrícula de um outro CMEI, o qual ela 
começou a frequentar no dia 30 de novembro de 2007. Na ficha constava uma observação a 
lápis referente à procura por aquele centro devido à proximidade do trabalho de sua mãe. Em 
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anexo, estava a transferência para o CMEI 2. Constava a justificativa a caneta solicitando a 
transferência devido à proximidade do CMEI 2 de sua residência. 
 
Nome: Francine 
Data de nascimento: 19 de julho de 2006 
Naturalidade: São Francisco do Sul/SC 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: Santa Luzia do Itanhy/SE e São Francisco do Sul 
/ SC 
Bairro em que reside: Reta 
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Vigilante/Vigilante 
Data de entrada no CMEI: 01 de dezembro de 2006. 
Renda familiar aproximadamente: Quatro salários mínimos  
 
Nome: Tamira 
Data de nascimento: 20 de março de 2007 
Naturalidade: São Francisco do Sul / SC 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: Pinhais/PR e São Francisco do Sul /SC 
Bairro em que reside: Reta 
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Latoeiro / Desempregada 
Data de entrada no CMEI: 04 de fevereiro de 2008 
Renda familiar aproximada: Dois salários mínimos 
 
Nome: Marcelo 
Data de nascimento: 22 de novembro de 2006 
Naturalidade: São Francisco do Sul / SC 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: São Francisco do Sul / SC e Paraná/PR  
Bairro em que reside: Acaraí 
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Estivador / Vendedora 
Data de entrada no CMEI: nove de setembro de 2008 
Renda familiar aproximada: Cinco salários mínimos 
 
São Francisco do Sul dia 28 de fevereiro de 2008 
Hoje, às 17h30m, realizei as reuniões com as famílias das crianças participantes da pesquisa. 
A coordenadora abriu a reunião explicando, novamente, o motivo desta: a pesquisa de que o 
CMEI poderia participar. Depois, eu expliquei os objetivos da pesquisa, e os pais se 
demonstraram interessados e não se opuseram à participação de seus filhos. Eles autorizaram 
o uso das imagens e eu sugeri a troca dos nomes reais por fictícios, pois tinha dois pais 
apreensivos sobre o nome de seu filho. Um falou: “É, a imagem não tem problema né, porque 
ele cresce, mas com o nome dá de saber que é eles mesmo.” Perguntei qual o melhor dia para 
que eu pudesse entrevistá-los. Uma mãe falou: “Ah, Gil, tu conhece a gente, a gente conversa 
assim, todo dia, aí não precisa de entrevista, porque é difícil vir aqui pra entrevista.” Percebi 
que os pais acham a entrevista formal demais e que preferem a troca no dia-a-dia. Assim 
estabeleci com eles que poderia ser no dia-a-dia. A reunião foi muito rápida, pois alguns pais 
tinham compromisso: durou cerca de 20 minutos. Participaram da reunião, além de mim: os 
pais e a coordenadora do CMEI. 
 
São Francisco do Sul, 29 de fevereiro de 2008.   
Hoje realizei a reunião com as professoras para convidá-las a participarem da pesquisa. 
Participaram da reunião as professoras: Carmem, Albertina, Stela e Regina. Expliquei que 
havia iniciado a pesquisa no ano passado, mas que, devido ao final do ano, retomei esse ano. 
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Expliquei os objetivos e a relevância da pesquisa para o município. Após, expliquei que o 
foco seriam as ações das crianças, que as ações das professoras seriam analisadas à medida 
que tivessem relação com as crianças, que elas poderiam agir normalmente, quanto mais 
naturalmente procurassem agir melhor para a pesquisa, e que os dados obtidos nos vídeos 
deveriam ser de uso para o mestrado. Não seriam utilizados no meu papel de coordenadora 
pedagógica. Após a conversa e a aceitação das professoras em relação à pesquisa, assinando o 
termo de consentimento, perguntei como era organizado o dia-a-dia com as crianças. As 
professoras Carmem e Albertina explicaram que o CMEI abre às 7 horas, “então a gente 
recebe as crianças na sala, e quem precisa a gente dá banho. Tem criança que chega e quer 
dormir mais um pouquinho; isso vai até as 08h30m, o horário da mamadeira. Aí depois tem a 
troca de quem ainda não foi trocado e a gente faz uma atividade planejada: contação de 
história, massagem etc., alguma coisa assim. Depois, as crianças brincam até a hora do 
almoço, que é as 11 horas. Aí depois é hora de dormir, mas nem todas dormem, as acordadas 
ficam brincando. Aí quando acordam, a gente troca a fralda e serve o lanche; aí tem atividade 
planejada e depois brincam livre. Lá pelas quatro horas a gente começa a troca de roupa pelos 
que vão embora antes. Mas é assim, não tem um horário certo pra atividade, depende deles. 
Se tem criança nova chorando, é complicado; os horários fixos são da refeição. Mas depende 
muito deles, tem dia que eles não tão legal pra ouvir história. Tão brincando. Aí a gente 
deixa”.  
Ainda nesse mesmo dia, tive acesso aos dados cadastrais dos professores no CMEI. 
 
Professora: Albertina 
Data de início dos trabalhos no CMEI 2: 17 de outubro de 2007 a 1º de fevereiro de 2008, no 
qual atuou com a turma de 2 a 4 anos; e 25 de fevereiro de 2008, tendo sido solicitada para 
atuar na sala de 0 a 2 anos. 
Formação: Superior Completo, em Normal Superior, com habilitação em Magistério de 
Educação Infantil  
Ano de conclusão: 2007 
Tempo de Experiência na Educação Infantil: Quatro anos atuando com crianças de 2 a 4 anos. 
É casada, tem 35 anos e tem uma filha de 12 anos. 
 
Professora: Carmem 
Data de início dos trabalhos no CMEI 2: 02 de julho de 2007 a 01 de fevereiro de 2008, no 
qual atuou com crianças de 4 a 6 anos; e 25 de fevereiro de 2008 tendo sido solicitada para 
atuar na sala de 0 a 2 anos. 
Formação: Nível Médio com habilitação em Educação Infantil e Ensino fundamental 
Ano de conclusão: 2004 
Cursando Nível Superior em Educação Infantil e Séries Iniciais 
Tempo de experiência na Educação Infantil: sete meses, com crianças de 4 a 6 anos 
É casada, tem 23 anos e não tem filhos. 
 
Professora: Regina 
Data de iniício dos trabalhos no CMEI 2: 29 de fevereiro de 2008. 
Formação: Nível médio com habilitação para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 
Ano de conclusão: 1999 
Cursando Nível Superior em  Séries Iniciais 
Tempo de experiência na Educação Infantil: iniciou na Educação Infantil no dia em que 
realizei a reunião. Tem experiência de um ano no Ensino Especial. 
Casada, tem 36 anos e dois filhos: um de dezoito e um de 4 anos. 
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Professora: Stela 
Data de início dos trabalhos no CMEI 2: 29 de fevereiro de 2008 
Formação: Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil 
Ano de conclusão: 2006 
Tempo de experiência na Educação Infantil: sete anos na Educação Infantil 
É casada, tem 34 anos e um filho de 4 anos. 
 
São Francisco do Sul, dia 2 de março de 2008. 
Hoje conversei com a mãe de Angélica, quando ela veio trazer a irmã da criança que 
frequenta a sala da turma de 2 a 4 anos. Ela já conhecia os objetivos da pesquisa, mesmo não 
tendo participado da reunião no dia 28 de fevereiro, então consentiu a participação da 
Angélica assinando a autorização.  
- Quem mora com Angélica? 
- Eu, meu marido, e as irmãs. [uma com cinco anos e outra com dois anos], a Eduarda você 
sabe, é do meu primeiro casamento. 
A Eduarda já frequentou o CMEI, no ano de 2007. 
- Onde Angélica costuma brincar? 
- Na rua, porque minha casa é pequena, e ali na frente mora minha mãe, ai elas brincam ali, 
sempre. 
- Ela não esta vindo agora, por que? 
- Por causa daqueles probleminha que ela nasceu; se passa, fica roxa, a gente ainda não sabe o 
que é, ta fazendo exame, mas esses médicos, também, se depender deles. É, a gente fica de 
olho, né, mas as crianças já tão acostumada e chama a gente. Ai assim agora ela ta em casa, 
comigo. 
A conversa foi rápida, porque a mãe havia deixado a criança dormindo em casa; conheci onde 
a família mora e a casa é bem pequena. Costumo ver a Angélica brincando com os tios  e seus 
tios, com cinco e três anos na rua próxima a casa da família. 
 
São Francisco do Sul, 03 de março de 2008 
Hoje mais uma professora se apresentou no CMEI para atuar na turma de 0 a 2 anos. Com a 
chegada dessa professora, a professora Albertina será remanejada para a sala que atuou ano 
passado de 2 a 4 anos. Segundo a coordenadora, a professora solicitou no dia de seu retorno 
ao CMEI, dia 25 de fevereiro, trabalhar com a mesma turma do ano anterior, por não ter 
afinidade com as crianças de 0 a 2 anos. “São muito pequenos” disse a professora.  
A seguir, os dados da professora que se apresentou hoje. 
Professora: Laura 
Data de início dos trabalhos no CMEI 2: Essa professora atua no CMEI 2 desde e ano de 
2006, porém fica períodos afastada, devido ao processo seletivo para ACTs. Em 2006, ela 
atuou no período 10 de agosto de 2006 a 01 de fevereiro de 2007; em 2007, no período de  05 
de julho de 2007 a 01 de fevereiro de 2008;  retornando agora, em 24 de março de 2008.  
Formação: Normal Superior Licenciatura em Educação Infantil 
Ano de conclusão: 2008 
Tempo de experiência na Educação Infantil: Quatro anos  
Neste dia, conversei com a professora sobre a pesquisa em andamento na sala das crianças de 
0 a 2 anos. Ela havia participado do início desta no ano anterior e disse querer continuar 
participando. Retomei os objetivos da pesquisa, a coleta de dados com a filmadora, que 
manteria o anonimato das professoras e teriam os rostos distorcidos. Então ela aceitou 
participar da pesquisa assinando o consentimento para a participação da mesma. 
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Neste dia observei as crianças brincando por trinta minutos: das 14h às 14h32m, sem o uso da 
filmadora. Estavam na sala quatro crianças: o Sérgio, a Naiara, o Marcelo e a Rosana e as 
professoras: Carmem, Stela, Regina e Albertina. Objetivo desta inserção foi a aproximação 
com as professoras e com as crianças. O dia estava bem quente. Na sala estava uma piscina 
em formato de tartaruga com diversos brinquedos. Em certo momento o Sérgio começou a 
chorar e o Marcelo se aproximou; parecia estar preocupado com a situação. Assim que sentei 
no chão, a Rosana se aproximou e sentou-se no meu colo com um travesseiro nas mãos. 
Percebi naturalidade das crianças em relação a minha presença; as professoras conversaram 
sobre a pesquisa, brincaram com as crianças e em certos momentos fizeram a higiene das 
mesmas trocando suas fraldas. A Mãe da Naiara veio buscá-la e as professoras foram arrumar 
a Naiara para ir embora com sua mãe. Ela começou a conversar dizendo:  
-Tenho um amor tão grande nessa menina; até parece que saiu de mim.  
- Ela é adotada?  
- É, tu sabe, ela é filha da minha irmã, mas foi rejeitada a gravidez toda, e minha irmã dava 
socos na barriga e tudo. 
- E assim que nasceu, ela deu a Naiara para você?  
- Não. A Nai ficou quinze dias com ela; aí o Tutelar tirou ela da minha irmã. Gil, precisava 
ver. Ela tava com isso aqui [apontando para as pálpebras de seus olhos] tudo assado;  tinha até 
queimadura de cigarro, tava toda assada; ela foi muito  judiada. E aí ela trouxe o gogói [fala 
pegando o cobertor da bancada do trocador]. Olha, tem que estar sempre perto dela, e quando 
chora então... tem que sair correndo pra achar o gogói dela e o bico; ela não é de colo sabe, 
nunca foi.  
Naiara, que está sendo trocada pela professora, olha em nossa direção sorrindo. A mãe 
percebe e fala: 
- Né, filha...  
- E então você tem  outros filhos? 
- Que nada. Já tenho duas meninas, aquelas que vêm busca a Nai. Você conhece, então. São 
minhas filhas: uma de onze e uma de doze anos. A Nai é o xodó delas, lá de casa, né, é o 
Bebê. Ela estando aqui fico mais tranquila as meninas não cuidavam direito, sabe como é 
menina nova. 
- Como é a casa de vocês? 
- Ah é grande, tem dois quartos, sala, cozinha é de material. 
- Onde ela gosta de brincar, com quem ela brinca em casa? 
- Ela gosta de brincar na rua e brinca mais com a minha mais nova.  
- A Naiara sai de casa com vocês? 
- Sim, a gente tem carro, né. E ela vai por tudo com a gente; outro dia encontrei a 
coordenadora no restaurante e tudo.  
As professoras trazem a Naiara com sua bolsa e a entregam para sua mãe 
que se despede e vai embora. 
Naiara vive com sua mãe adotiva e seu pai adotivo e duas irmãs, mais velhas. 
 
São Francisco do Sul, dia 5 de março de 2008. 
Neste dia observei as crianças brincando por 27 minutos, das 14h13m às 14h40m, sem o uso 
da filmadora. Estavam na sala Naiara, Rosana, Francine, Júnior, Sérgio, e as professoras: 
Carmem, Stela, Regina e Albertina. O objetivo desta inserção foi a aproximação com as 
professoras e com as crianças. Ao chegar à sala, as professoras estavam sentadas no chão 
brincando com as crianças, conversei com elas e sentei-me no chão. O Júnior veio correndo e 
sentou-se No meu colo, em seguida, me entregou uma bolinha vermelha; eu agradeci e falei: 
“é a bola.” Em seguida, ele pegou a bola da minha mão e lançou a sua frente. A Naiara estava 
brincando com um chocalho balançando-o no ar. A professora Albertina dava suporte para o 
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Sérgio ficar em pé a sua frente. A Francine brincou com um quebra-cabeça com peças móveis 
e as girava, ora olhava em volta da sala. A Rosana sentou-se no canto da pia e, por um bom 
tempo, permaneceu ali sentada mexendo os parafusos da pia, após se levantou, pegou um 
balde e saiu arrastando-o no chão, de um lado para o outro. Após a observação, conversei com 
a avó da Mariza. Perguntei como era a Mariza; a avó disse que em casa é muito esperta; só 
tem ela de criança e, na casa, mora com a mãe, a avó e o avô; o pai a criança não conhece. 
Falou do problema de saúde da neta.  
- A gente fica sem comer, mas o leite dela não falta- disse a avó se referindo à alimentação 
diferenciada da Mariza. E completou: 
-Meu marido é aposentado com um salário, a Vanessa, esse ano não entrou, então ta fazendo 
faxina, tem que comprar o leite da menina né,; ela é tudo pra gente. 
 A avó comentou que graças a Deus ela mama, pois tem dia que ela não aceita nenhum 
alimento; apenas o “mamá” do peito de sua mãe e além de não se alimentar tem intolerância à 
lactose e insuficiência de ferro. Quando a avó fala “ela não entrou” se referindo à filha, fala 
do processo seletivo para ACTs que tem no município anualmente, já que a mãe da Mariza é 
professora e está na última fase do curso de Pedagogia. Perguntei sobre a casa onde Mariza 
vive, e a avó respondeu:  
-É grande, tem bastante espaço, uma garagem grande e ela gosta de brincar na garagem. 
- Vocês saem bastante com ela?- perguntei. 
- Às vezes, mas não muito; vai que ela fica doente; então ela fica em casa mesmo com a 
gente, nosso xodó, minha única neta, já viu, né. 
-  E como ela se comunica em casa, como você sabe que ela quer alguma coisa? 
- Ela anda tão à toa, Gil, imita a mãe andando; só pra rir; imita o avô; ela balbucia o tempo 
todo, faz gestos; é fácil entender o que ela quer; quando quer bolacha, faz uma cara, tão 
engraçada. É muito esperta. 
 
São Francisco do Sul, 10 de março de 2008. 
Hoje foi o primeiro dia de registro em vídeo. Porém, antes, pela manhã, aproximadamente às 
07h23m, conversei com a avó do Sérgio  que o traz todos os dias para o CMEI. Ela já 
conhecia os objetivos da pesquisa. Explicou- me rapidamente que o Sérgio mora próximo a 
sua casa e que passa muito tempo na casa com ela. Disse: 
- Ele é um grude só comigo e com o avô. 
Sua mãe trabalha e chega à noite. Em casa, ele brinca a maior parte do tempo sentado em um 
tapete com os brinquedos sozinho; é o primeiro neto da família e única criança da casa. Sobre 
a brincadeira do neto, ela disse: 
- Mas assim tem que ficar ali, aí ele fica quietinho; se sair ele chora, sabe. Exige ainda; esse 
toco só não tem tamanho; e tem dia que ele dá gritinhos assim, pra gente ir brinca com ele, 
sabe, mas não dá, né, nega, porque eu tenho minhas coisas pra fazer também,  explicou a avó. 
Após a filmagem, comentei com a professora Stela sobre a ação da Rosana em levar o 
cobertor para Naiara. Ela me respondeu “Ah, ela sempre faz isso”, com tom de obviedade. A 
fala da professora me fez pensar em como as crianças se organizam para realizar tal ação? 
 
São Francisco do Sul, dia 11 de março de 2008 
Hoje às 07h10m, aproximadamente, conversei com a avó da Francine. Pedi para falar sobre 
sua neta. Ela me falou que a neta é uma menina tranquila e quieta, mas, quando está 
brincando, balbucia bastante e repete tudo o que falam, “até o que não deve”, falou a avó 
sorrindo. “Só que assim ela tem medo de tudo, nunca vi que guria medrosa qualquer barulho 
ela chora, se a gente fala alto assim de gritos também” Perguntei com quem Francine convive 
fora do CMEI. A avó disse que em casa é somente com a mãe e o pai e com a ela e o esposo 
que moram perto. Sobre as brincadeiras favoritas, a avó falou que ela não tem nenhuma 
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brincadeira, mas brinca com vários brinquedos, bichinhos e bonecas. Perguntei se algum 
adulto brinca junto com a criança. “Às vezes porque não tenho tempo, a mãe dele eu nunca vi 
brincar junto com ela.”  Perguntei se a Francine tem irmão, a avó respondeu: “tem um irmão 
de oito anos, do primeiro casamento da mãe dela, mas ela não vê ele muito não; quem cria é 
uma tia dela.” Perguntei sobre os lugares que a Francine gosta de ir, a avó disse que ela quase 
não sai de casa, mas gosta de ir na casa de alguns tios de vez em quando. 
 
São Francisco do Sul, dia 16 de março de 2008 
Depois que desliguei a câmera, sentei no chão ao lado da professora Carmem para conversar 
sobre a atividade com as bolas e as ações das crianças. A professora Carmem disse: “Eles 
gostam e sempre trazem a bola pra gente brincar.” O  Marcelo estava próximo e engatinhou 
automaticamente até a bola, nos olhou e balbuciou: 
- Bo, bo. 
Não olhava diretamente para ele, ao perceber a situação, eu falei: 
- E o jacaré que bonito, né, Carmem. 
Nós duas observamos. O Marcelo parou de brincar com a bola e procurava com os olhos o 
jacaré; ao achá-lo foi ao seu encontro e exclamou: “oh” para nós, que não olhávamos 
diretamente pra ele. 
- Não é possível – disse a professora Carmem 
Eu então disse: 
- O neném ta mamando é?  - pesquisadora olhando para a professora. 
Ele então engatinhou até a boneca e chamou nossa atenção assim que a pegou. 
Tal situação foi a mim inusitada, talvez haja nela a possibilidade de a criança orientar suas 
ações pelo discurso do adulto, mesmo que este não seja voltado diretamente à criança. 
 
São Francisco do Sul, 17 de março de 2008 
Hoje eu estava tomando café com as professoras; o assunto era choro e adaptação, pois tem 
uma criança nova na sala, de 2 a 4 anos, que chorou em seu primeiro dia. Em certo momento 
da conversa, a professora Laura lembrou que a “adaptação difícil foi do Júnior, chorava 
muito, tu lembra?” Fala olhando para mim, pois do grupo que conversa, eu sou a única 
profissional que permanece no CMEI de um ano para outro. “Sim, lembro” e ela continuou: 
“Na hora da comida, a Glauce, sua irmã, ficava do lado no cadeirão do refeitório para ele não 
chorar, segurava sua mãe e tudo.” “Mas ela é assim até hoje com ele, pega no colo e tudo.” 
Completa a professora da turma que a Glauce frequenta sobre o carinho da menina pelo 
irmão. 
 
São Francisco do Sul, 18 de março de 2008 
Hoje se apresentou no CMEI uma professora para trabalhar com a turma de 0 a 2 anos. Tive 
acesso ao cadastro dela: 
Professora: Maria 
Data de iniício dos trabalhos no CMEI 2: 18 de março de 2008. 
Formação: Normal Superior Licenciatura Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
Ano de conclusão: 2007 
Tempo de experiência na Educação Infantil: Um ano atuando com crianças de três e quatro 
anos. Também atuou dois anos no Ensino Fundamental 
É casada, tem 24 anos e não tem filhos. 
Antes de iniciar as filmagens deste dia, conversei com a professora, expliquei os objetivos da 
pesquisa, a coleta de dados com a filmadora, que manteria o anonimato das professoras e 
teriam os rostos distorcidos. Convidei-a para participar da pesquisa. Ela aceitou assinando o 
consentimento para a participação da pesquisa. 
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São Francisco do Sul, dia 19 de março de 2008 
Hoje quando o pai do Marcelo veio deixá-lo no CMEI conversei com ele sobre seu 
filho. 
.- Oi, pai, me fala sobre o Marcelo? É filho único? 
- Olha, Gil, tu sabe né, perdemos nossa filha e ele foi muito desejado. Tudo é pra 
ele e dele. Por isso até gosto que ele vem pra creche, aprende a dividir a brincar com outras 
crianças; em casa ele brinca só com o cachorro e quase mata o cachorro, coitado (risos) E tu 
lembra, né,  a gente tentou colocar ele na Frei Martinho, mas ele chorava muito, aíveio pra cá 
e ficou bem. A minha irmã disse que nem precisou dela.  
[Fala de sua irmã que trabalhava no CMEI como servente, na época influenciando a opção da 
família em inserir o Marcelo neste CMEI. Os pais moram em um bairro distante do CMEI e 
trazem a criança todos os dias de carro.] 
- Do que o Marcelo gosta de brincar? – pesquisadora. 
- Ele tem uma moto que ele gosta bastante e com os outros brinquedos ele tem um 
monte de brinquedos.  
- E vocês brincam com ele? 
-  Ah, vira e mexe to sentado no chão brincando com ele, e ele chama a gente. É, não fala, 
mas entende tudo, mas se é contrariado, ah, faz uma reina, mas aí beijo e  pronto; já passa, 
mas se ta mau humorado esta e pronto, não pode contrariar. A gente brinca porque é só ele, e 
a gente, adulto; a minha esposa não gosta de sair muito de casa. A gente quase não sai, só vai 
na casa de parente e as vezes ele vai comigo quando pesco. 
- A casa de você é grande? 
- Não é nossa, é do meu sogro; ele emprestou e é bem grande; dá pro Marcelo, brincar 
bastante. Sabe Gil, essa semana levei ele no ortopedista, porque ele ainda não anda, a gente ta 
preocupado, mas o médico disse que é normal porque ele ta pesado, ta tudo bem com ele. 
Apesar de não andar, ele é muito esperto. 
 
Durante a filmagem neste dia a professora Carmem brincou com as crianças de “achou” e em 
certo momento ela se escondeu atrás do armário e ali permaneceu brincando por algum 
tempo. Certo momento ela saiu e se sentou no cavalinho de pano no outro lado da sala, as 
crianças a acompanharam, mas em seguida a Francine volta sozinha para o armário, fica 
parada por um tempo e sai sorrindo,; penso que ela pode estar imitando a professora. As 
crianças brincaram de “achou”; a brincadeira estava ocorrendo na sala há algum tempo. 
Percebi que a ação foi influenciada pelo discurso da professora. 
 
Após a filmagem, comentei com a professora sobre a caixa de música: “As crianças procuram 
bastante a caixa de música, né”. A professora respondeu; “Ah, sim, eles gostam muito, 
adoram ouvir música, a gente canta música também pra eles.”  
- E a Naiara, quanto tempo ela conhece a caixa de música, Carmem?  
A professora respondeu:  “A Nai conhece a caixa de música desde o ano passado, eu acho, 
porque quando eu vim pra cá esse ano a caixa já tava aí.” 
 
São Francisco do Sul, 20 de março de 2009 
Hoje o Sérgio foi transferido de CMEI, devido à mudança de endereços dos pais. 
 
São Francisco do Sul, 24 de março de 2008. 
Hoje mais uma professora se apresentou no CMEI para atuar na turma de 0 a 2 anos. Com a 
chegada dessa professora, a professora Carmem será remanejada para a sala que atuou ano 
passado de 4 a 6 anos. Segundo a coordenadora, a professora solicitou no dia de seu retorno 
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ao CMEI, dia 25 de fevereiro, trabalhar com a mesma turma do ano anterior por ter afinidade 
com as crianças, e seu pedido foi aceito pela mesma.  
A seguir os dados da professora que se apresentou hoje. 
Professora: Sônia 
Data de início dos trabalhos no CMEI 2: 24 de março de 2008 
Formação: Normal Superior Licenciatura em Educação Infantil. 
Ano de conclusão: 2007 
Tempo de experiência na Educação Infantil: Essa é sua primeira experiência. 
É casada e tem 2 filhas: uma com sete anos e uma com quatro anos.  
Neste dia conversei com a professora sobre a pesquisa em andamento na sala das crianças de 
0 a 2 anos. Expliquei os objetivos da pesquisa, a coleta de dados com a filmadora, que 
manteria o anonimato das professoras e teriam os rostos distorcidos. Ela disse que na 
faculdade os professores falavam que faltavam pesquisas com crianças de 0 a 2 anos e que 
ficaria feliz em colaborar. Então ela aceitou participar da pesquisa assinando o consentimento 
para a participação da mesma. 
 
São Francisco do Sul, dia 25 de março de 2008. 
Eu estava chegando ao CMEI, a mãe da Rosana estava esperando ele ser aberto. 
Permaneci ali com ela. Era antes das 7h00m da manhã. Rosana chorava muito no colo da mãe, 
queria um brinquedo que estava na mão de seu irmão de cinco anos. Outro irmão de sete anos 
tirou o brinquedo da mão do irmão de 5 anos e deu para a irmã que parou de chorar. 
Perguntei: 
- O que a Rosana tem hoje? – pesquisadora 
- Ela é ruim mesmo – respondeu a mãe. 
- Como estaá seu filho mais novo?  
- Hum, Rosana acha que é um boneco, quer cuida dele, tem que cuida dela, mais que dele 
porque ela não sabe, machuca. 
- Ela é mimada, é ruim -  fala o irmão de sete anos. 
- O Gil, o Gil, ela não deixa eu brinca – irmão de cinco anos. 
- Vocês não deixa ela brinca – fala mãe para os filhos. 
Chega a coordenadora do CMEI para abrir. A conversa automaticamente se  encerra e a mãe 
entra para deixar as crianças na sala. 
Rosana tem três irmãos mais velhos: um de 17 anos, 7 anos e de 5 anos e um 
irmão mais novo de 4 meses. Sua mãe é domeéstica e seu pai é pescador. A Rosana mora em 
uma casa próxima ao CMEI; é ampla e de alvenaria. Antes de sair do CMEI a mãe me disse: 
- Hoje tem igreja; a Rosana gosta ir, canta e tudo. 
- É mesmo, que legal. Me diga uma coisa, mãe, como é a Rosana em casa? Com quem ela 
brinca? 
- É danadinha, só é que é muito ruim, briga com os irmãos. Ela quer tudo pra ela, o mano [ se 
referindo ao bebê de quatro meses] não pode ter nada nas mãos que ela que, é. Os irmãos 
então, sofrem com ela, porque ela bate em tudo, aí ela chora fala da da ba ba e a gente dá pra 
ela parar de chorar, se não me deixa louca. (risos) Gil, eles brincam tudo junto no quintal, não 
deixo ficar na rua, de malandragem. Agora quando chove é um dentro de casa, brigam um 
monte. 
- Do que a Rosana brinca dentro de casa? 
- Ela brinca com balde, lá no Caic ela aprendeu a andar assim empurrando balde, agora ela 
arrasta por tudo, não pode ver um balde. 
O irmão mais velho é fruto da primeira união de sua mãe. 
Neste mesmo dia eu estava na recepção; por volta das 7h14m chega o Júnior no colo da sua 
mãe com sua irmã de 4 anos. 
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- Olha quem ta ali, a Gil – fala mãe para o Júnior. 
O Júnior sorri para mim e apoia o rosto no obro de sua mãe. 
- E então como está esse moço? Pergunto. 
- Esperto, Gil, mas tão dengoso. 
 Sua irmã de 4 anos sorri e fala: 
- Vamo pra sala, Júnior. 
Sua mãe se dirige para as salas com as crianças ao retornar fala sorrindo: 
- Agora não chora mais; tu viu já mudei de casa, to na casa nova. 
- É mesmo? Que maravilha, né. -  pesquisadora. 
- É a gente pagava aluguel ali e falta pouca coisa ainda forro e reboco por fora e 
tem até piso dentro já. 
- E as crianças na casa nova? 
- O Júnior mexe em tudo, guria, não da de deixa nada e dorme comigo na cama, a 
Glauci dorme com o irmão no colchão no chão, ainda to colocando as coisas no lugar. 
- Como é a Glauci e o Júnior 
- Ela até cuida dele pra mim, se eu to fazendo alguma coisa. Sempre que ele faz alguma coisa, 
ela vem me chamar. Anham. 
- E com o  outro irmão? 
- É manhoso, pra tudo ele chora, e olha tem que dar o que ele quer, guria. Se não ele não para 
de chorar, ele é muito ruim. Pode ser colo, brinquedo, o que for, tem que dar.   
- E o Júnior gosta de passear? 
- A gente quase não sai, porque não dá né, [ movimenta os dedos , sinal usado para se referir a 
dinheiro]. Ele brinca mais na rua mesmo com a guriada. 
Conheço a casa do Júnior: é de alvenaria e tem três peças, cozinha um quarto e banheiro, uma 
casa pequena; sempre observo as crianças brincando no quintal a maior parte do tempo. O 
Júnior é o filho mais novo, tem dois irmãos: uma menina de 4 anos e um menino de 5 anos. 
Mora com os pais; a mãe esta desempregada,  e o pai trabalha como auxiliar de serviços 
gerais. Lembro na ocasião em que a mãe do Júnior engravidou e as dúvidas que me relatou 
em assumir ou não a criança, mas hoje ela mesmo diz que ele é “A paixão da sua vida”.  
 
São Francisco do Sul, 01 de abril de 2008. 
Após a filmagem sobre o ao de encostar o colchão na parede, eu conversei com a professora 
Maria, e perguntei se ela sempre tinha essa ação. Ela me respondeu: “Ah, é normal assim, 
sempre que eu, pelo menos,vou arrumar a sala, encosto na parede pra ficar melhor pra varrer, 
pra ajuntar os brinquedos. Eu arrumo assim porque se tem muita coisa no chão, as crianças 
tropeçam e se machucam, sabe.” 
 
Neste dia fui chamada pela coordenadora para conversar com a mãe da Tamira, pois ela não 
veio à reunião realizada com os pais no dia 28 de fevereiro. A mãe havia comparecido ao 
CMEI para explicar a ausência da menina que estaá doente, pois tem bronquite e esta com 
pneumonia. Falei que se tratava da pesquisa e ela aceitou que a filha participasse.  
Pedi, então, para ela falar da sua filha, de sua maneira de ser, o que a criança gosta de fazer, 
como ela é em casa. 
A mãe disse: 
- Ela é boazinha, é bem ativa sabe, mas tá muito fraquinha, vive doente. Não chora quase, mas 
é muito agarrada comigo, é quietinha. 
- E ela brinca em casa? Do quê? - pesquisadora. 
- Brinca de boneca sozinha, eu tenho uma irmã mais nova de 10 anos, mas ela quase não 
brinca com ela. 
- Quais os lugares que ela frequenta? 
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Sai comigo por tudo, no mercado, na padaria, ela vai junto. 
 Foi difícil conversar com a mãe que é extremamente tímida, fiz as anotações após a conversa 
para não deixá-la constrangida. 
 
São Francisco do Sul, dia 02 de abril de 2008. 
Nesse dia observo novamente a Rosana empurrando os baldes pela sala. Esta ação me intriga, 
pois as crianças parecem ter apreendido essa brincadeira com ela. Apesar de não ter o mesmo 
significado com que ela vivenciou na outra instituição, pois lembro que no início de fevereiro 
uma professora chegou na instituição para trabalhar como professora na mesma sala da 
pesquisa e em uma conversa sobre atividades para crianças de berçário falou que a Rosana 
aprendeu a andar empurrando baldes e que esse método era muito bom para dar apoio as 
crianças, a professora permaneceu na instituição por duas semanas. Será que essa ação, de 
empurrar baldes foi por ela internalizada e agora ensinada as outras crianças? Poderia chamar 
isso de cultura? 
 
São Francisco do Sul, 07 de abril de 2008. 
Hoje tive acesso à documentação do Robsom que inicia no CMEI na presente data: 
Nome: Robsom 
Data de nascimento: 25 de setembro de 2007 
Naturalidade: São Francisco do Sul 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: São Francisco do Sul/ SC e São Francisco do Sul/ 
SC  
Bairro em que reside: Reta 
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Autônomo/ Vendedora 
Data de entrada no CMEI: 07 de abril de 2008 
Renda familiar aproximada: dois salários mínimos 
 
Neste dia, aproximadamente às 17h15m, conversei com a mãe do Robsom. Eu estava na 
recepção do CMEI, quando a mãe do Robsom veio buscá-lo. Ela então sentou para conversar; 
aproveitei e falei sobre a pesquisa; eu já a conhecia, pois no ano anterior a sua filha mais 
velha frequentou o CMEI, ela então mudou de endereço quando o Robsom nasceu e agora 
voltou para o bairro. Como Robsom entrou durante a pesquisa conversei com ela sobre os 
objetivos e sobre a autorização para que eu pudesse registrar as imagens de Robsom. Ela 
aceitou a participação do filho e assinou a autorização. 
Depois eu perguntei: 
- E então como anda a vida? 
- Pois é, guria, to de volta aqui, não deu certo morar lá, muita droga, sabe, me incomodei 
muito, ui; quando chegou na hora de pagar o aluguel, tive que sair. Agora eu to trabalhando, 
faz três meses lá na praia, de vendedora. 
- Que bom – respondo. 
- Então o Robsom tava com o meu pai, que não cuidava direito, só deixava ele no colchão o 
dia inteiro. Mas, olha, ele é tão bonzinho que nem chora. 
- E a tua menina? perguntei 
- Tá com o pai, né. Ontem cheguei em casa, ela não tava; meu pai disse que ele foi buscar . 
- É mesmo? E você foi buscar ela? – pesquisadora 
- Olha Gil... eu não, já era tarde da noite, e assim eu não tenho como criar ela, não fiz ela 
sozinha, deixa ele criar ela e pronto. E eu fico com esse.  Tu vê, né, quase tirei, ainda bem que 
a gente conversou um monte, olha que coisa linda que nasceu. Também com o traste que eu 
tinha de marido, o que a droga faz, né.  
- E como é o Robsom?  
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- É assim bem quietinho, nem chora, só resmunga, porque em casa, ele não tinha com quem 
fica; ficava com meu pai, que tem problema na perna, quase não mexe; a minha madrasta 
trabalha, meus dois irmãos também, então o pai deixava ele no colchão. Tadinho, ficava 
tempo sem comer e tinha dia que também meu pai não dava conta de trocar ele, sabe. Mas 
agora ele tá aqui. 
- O que ele gosta de fazer? 
- Ah, ele é bonzinho, fica no colchão quietinho.  
- Em quais lugares você costuma levá-lo. 
- A gente não tem tempo sabe. Quando saio, não levo ele, é muito pequeno. 
A mãe da criança relata dificuldades que teve quando mudou de bairro, na tentativa de afastar 
o marido das drogas. 
- Vamos lá então pegar ele?  
- Como ele está? 
- Nos momentos que eu estive na sala ele estava bem, brincando, mas as professoras vão saber 
melhor. 
Saio e deixo-a conversando com as professoras. 
Conhecia a história dessa família, que vive em vulnerabilidade social, principalmente no 
momento em que o casal estava junto; fiquei surpresa com a situação em que a criança esta 
envolvida.  
 
São Francisco do Sul, dia 09 de abril de 2008. 
Hoje durante a gravação, as crianças estavam no gramado externo do CMEI; ao ouvir a 
oração, o Marcelo colocou as mãos unidas com os dedos esticados. Após as gravações 
conversei com as professoras Stela e Laura sobre a ação das  crianças de ficarem com as mãos 
postas na hora da oração. Perguntei 
- Vocês também fazem oração com as crianças? 
- Não, a gente não, mas na hora do almoço, às vezes a gente vai com eles antes para o 
refeitório, ai vem as outras turmas e fazem oração. (Professora Stela)  
- É aí, tem vezes como o Marcelo que para de comer e fica com as mãos assim, sabe? (imita o 
movimento do Marcelo). (Professora Laura) 
- É eles fazem de ver mesmo – professora Stela. 
- Eu fiquei até surpresa – professora Laura. 
Achei muito interessante a reação das crianças, pois quando elas estão no refeitório elas 
olham e imitam, mas no pátio elas não tinham o contato visual somente o auditivo, parece que 
usaram de memória. Qual a forma de pensamento da criança nesse momento? 
Neste dia iniciei a filmagem no pátio e depois as professoras levaram as crianças para a sala. 
As imagens deste dia trazem uma situação de tensão na sala em relação a uma criança que se 
machucou. Me chamou a atenção a reação de preocupação das crianças em relação a colega 
que se machucou. 
Outra situação que me chamou a atenção foi a preocupação do Júnior com o  Robsom. Nesse 
momento não houve fala que orientasse a ação dele, então o que pode ter orientado a ação do 
Júnior? 
Em relação à cena em que as crianças correm pela sala, me fez pensar sobre o contágio que o 
Vigotski fala, mas que na verdade é uma atitude responsiva ativa das crianças entre si, e a 
situação em que o Júnior congela para mostrar cumplicidade em relação à atitude da 
professora. 
No final da filmagem o Marcelo respondendo a pergunta da professora com gestos. Seria 
linguagem? 
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São Francisco do Sul, dia 10 de abril 2008. 
Hoje tive acesso aos dados cadastrais da criança que começou a frequentar a turma de 0 a 2 
anos: 
Nome: Jéssica 
Data de nascimento: 20 de agosto de 2007 
Naturalidade: São Francisco do Sul 
Naturalidade do pai e mãe respectivamente: Canoinhas/ SC e São Francisco do Sul /SC  
Bairro em que reside: Iperoba 
Trabalho do pai e mãe respectivamente: Mecânico / professora 
Data de entrada no CMEI: 10 de abril de 2008 
Renda familiar: quatro salários mínimos. 
 
Aproximadamente pela manhã, assim que Jéssica chegou, conversei com a sua mãe. Jéssica 
iniciou hoje no CMEI. A conversa foi rápida; expliquei os objetivos da pesquisa e se ela 
consentia a participação da sua filha. A mãe que é professora em escolas municipais e 
estaduais aceitou prontamente a participação da filha na pesquisa. Ela relatou que tem duas 
filhas, a mais velha tem nove anos, e que antes de entrar no CMEI, a Jéssica ficava com a avó 
que é muito coruja pela neta “Não deixava a Jéssica nem soltar um ai, que já estava no colo, a 
creche vai ser muito boa pra ela” ,  disse a mãe. 
No final da tarde, a mãe veio buscar a filha e conversamos com mais calma. 
- Você tem quantos filhos? 
- Assim, tenho duas: uma de dez anos, do meu primeiro relacionamento e a Jéssica, do meu 
segundo relacionamento, mas agora to separada, viu (risos). 
- Quem mora na casa com você e as crianças? 
- Assim, eu perdi minha mãe muito nova, em um acidente de carro, aí minha vó que me criou; 
ela é minha mãe. Moro lá com ela, as crianças são tudo pra ela; ela que ficava com a Jéssica, 
mas ta tão velhinha que tenho medo que deixa ela cair ou aconteça alguma coisa; ela já deixou 
a Jéssica cair um dia. Então tem eu, a minha outra menina e minha vó. 
- A Jéssica tem contato com as outras crianças? 
- Não, só vai ter aqui mesmo. 
- Com o que ela gosta de brincar? 
- Brinca com a irmã, com bichinhos, mas ela gosta mesmo de colo, adora um colo. 
- E ela sai pra passear? 
- Assim, eu saio bastante e levo ela por tudo, no shopping e adora ir a praia. 
- Como ela se expressa pra você saber o que ela quer? 
- É inteligente a menina, chora como ninguém, por tudo, pra conseguir as coisas, aií tem a avó 
que da tudo, já viu, né.  
  
São Francisco do Sul, dia 11de abril de 2008 
Mariza empurrando os baldes na sala como a Rosana [no dia 02/04/2008 05h46m – 06h40m]. 
Pergunto às professoras quem inventou essa brincadeira, as professoras respondem que foi a 
Rosana. Após a brincadeira com baldes na sala, Mariza observa o Marcelo que brinca com o 
lençol. A Mariza parece conhecer as regras da brincadeira e interage com Marcelo. Será 
afetividade e responsividade? Parece ocorrer a mediação para a brincadeira das crianças 
através da linguagem da professora que diz: Cadê? Achou! 
Brincadeira de esconder-achar usando lençol, desta vez iniciada pelas crianças. A professora, 
ao observar, interagiu na brincadeira com a voz, percebi que sua fala guiou as ações das 
crianças. As crianças foram brincar com outros brinquedos. Somente o Marcelo permanece 
com o lençol na cabeça. O que motivou para continuar brincando sozinho? 
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Na brincadeira com o lençol, Francine parece avaliar a situação e aplicar o discurso das 
professoras, balançando negativamente o dedo indicador. Porém desta vez não há fala das 
professoras. Será que a ação dela pode ter sido guiada pela memória? 
Relação entre a Mariza e a Jéssica, o eu e o outro diferente de mim. Nesse dia, durante a 
filmagem, o Júnior iniciou um jogo de bola comigo, muito semelhante ao que registrei no dia 
01/04/08. 
 
São Francisco do Sul, dia 14 de abril de 2008. 
Observo que Mariza sai da piscina em formato de tartaruga sozinha; a professora Regina a 
chama, mas ela não atende. Se a linguagem pode regular a ação da criança, por que Mariza 
não atendeu a professora? Ela pega a caixa de música e leva para a professora Laura, por que 
será que ela não levou a caixa de música à professora Regina que estava próxima da caixa? O 
que pode ter motivado as ações e relações de Mariza? 
 
São Francisco do Sul, dia 16 de abril de 2008. 
Marcelo que estava encostado na janela resolve investigar o que aconteceu na sala, pois as 
crianças brincam eufóricas na parede que faz divisa com a sala dos berços,; no caminho muda 
sua direção e dá um beijo na professora Stela espontaneamente. O que será que motivou essa 
ação? 
Júnior me entrega um brinquedo, ao me abaixar para brincar com ele percebo que se trata de 
uma estratégia para que a câmera fique na altura dele e ele observe as outras crianças no visor. 
No final da filmagem, a professora Laura convida o Marcelo para trocar de roupas; fico 
impressionada com a compreensão do Marcelo em relação à fala da professora, pois com 
gestos, ele parece argumentar com ela. Durante a troca, a professora inicia com o Marcelo a 
brincadeira “achou”; Em seguida,com gestos, o Marcelo pede que se inicie novamente a 
brincadeira. 
 
São Francisco do Sul, dia 22 de abril de 2008. 
Naiara caminha em minha atenção e sinaliza; ela se comunica com gestos e balbucios. 
Questiono-me se posso chamar isso de enunciado, pois eu compreendo o sentido e me 
possibilita uma resposta como em diversos momentos em que as crianças se comunicam entre 
si e Naiara parece saber a intenção do que quer me comunicar. 
 
São Francisco do Sul, dia 24 de abril de 2008. 
Houve um momento em que parece ter afetividade entre a  Mariza e a Francine. Essa relação 
entre as crianças me chama muito a atenção. Como elas pensam? Como elas se comunicam? 
Será que sabem que estão proporcionando um momento afetivo ao outro? Seria somente o 
pensamento mediado pela memória o responsável por estas ações?  
O Marcelo mostra as partes do rosto para a professora na mesma ação do dia 
[01/04/08 2ª parte]. A professora parece avaliar a diferença. 
 
São Francisco do Sul, dia 25 de abril de 2008. 
Hoje as professoras realizaram uma atividade dirigida por elas com frascos de produtos de 
higiene. As crianças brincaram bastante significando os objetos diferentes que foram 
colocados a sua disposição. Porém chamou a atenção, porque as crianças estavam envolvidas 
com a escova de dentes e o creme dental, mas a Naiara brincou, sem se envolver na 
movimentação da sala. Esta observação só foi possível através do registro em vídeo, pois no 
momento da observação eu não havia percebido essas ações da Naiara. Mesmo com a apelo 
das professoras convidando as crianças a brincarem com a escova-de-dentes e os frascos dos 
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produtos de higiene, Naiara realizou outras ações. Somente no final da filmagem apontou para 
uma escova de uma criança e a professora lhe entregou a sua escova. 
 
São Francisco do Sul, 15 de fevereiro de 2009. 
Hoje à tarde, me dirigi à Secretaria do Bem-Estar Social, conversei com a recepcionista, 
expliquei o motivo da visita, que procurava dados em relação às histórias das creches. Então 
ela me encaminhou à Secretaria Executiva. A ela expliquei novamente os objetivos da 
pesquisa, que fazia parte do programa de Mestrado em Educação na FURB, e que estava 
realizando uma pesquisa na Educação Infantil, como não há registros anteriores ao ano de 
2001, na Secretaria de Educação, porque as creches pertenciam à Secretaria do Bem-Estar 
Social, gostaria de ter acesso a qualquer documento sobre a data de fundação das creches. A 
Secretária assim se posicionou: “Olha, eu não sei te dizer as datas de inauguração bem certas, 
não lembro. E o material que pode ter, porque eu acho que não tem nada, ta tudo no arquivo 
morto.” Então perguntei se ela poderia me conceder uma entrevista, pois poderia ser 
informação oral também, ela respondeu que  “Olha, eu não sei te dizer as datas de 
inauguração bem certas, não lembro. E o material que pode ter, porque eu acho que não tem 
nada, ta tudo no arquivo morto.” Fiquei feliz com  a possibilidade de ter acesso aos 
documentos e me propus a procurá-los no arquivo morto, mas a secretária foi enfática “Você 
não vai achar nada lá, porque não estaá organizado, esta tudo misturado, relatórios, tudo, não 
tem nada catalogado.” Mesmo assim, insisti que eu estaria disposta a procurar os documentos, 
mas a secretária disse “Nem adianta, ta tudo muito misturado, não vai achar nada sobre as 
creches, e eu acho que não tem quase nada.” Então agradeci a atenção e voltei pra casa. 
 
São Francisco do Sul, 05 de março de 2009. 
Notas de campo  - Após, desliguei a câmera, cozinheira 01 
Após desligar a câmera, a cozinheira relatou sua preocupação em não deixar nenhuma coisa 
ruim daquela época transparecer “Podem vim atrás de velha, entendeu”, relata a entrevistada. 
E desabafou “Agora posso falar, não está gravando.” Sobre as instalações descreveu com 
maiores detalhes: “Era bem improvisado, não tinha vidro, não tinha nada”. 
Em relação às ordens que recebiam, disse: “Vinha ordem da saúde para tirar piolho e bicho-
de-pé, as professoras não gostavam,  tinha nojo. Então a gente trocava, elas faziam a comida e 
eu fazia, tirava tudo.” Em relação à alimentação, ela revelou com cautela: “Eu tinha lista de 
doação que eu pedia final de semana; doação dos vizinhos porque sempre faltava comida, 
assim, vinha comida por mês e era pouco e diziam que tinha que dar, mas nunca dava, ai a 
gente recebia doação dos pais das crianças e não podia falar nada pra ninguém, não podia 
reclamar, agora que tava bom eu saí.” 
Em relação ao horário de trabalho: “Outra coisa o horário de serviço era das 07h e até as 20h 
da noite; depois que veio pra cá [ se referindo à atual instalação] que começou esse horário de 
vir pra casa; eu passava do horário, não ligava; depois veio esse negócio de horário certo, mas 
eu não ligava; sentava num balanguinho e ficava na creche no meu horário de vim pra casa.” 
Sobre a época antes de virem para a atual estrutura: “Naquele tempo, as crianças iam 
sozinhas; as mães não apareciam, até que teve aquele acidente com a Eliane, que o caminhão 
pegou uma criança que tava indo embora com os maiores,; ela ficou no hospital, lá em 
Joinville, quase morreu. Foi assim uma criança pegou ela pelas mãos e balançou, mas aií 
vinha um caminhão e bateu; até hoje ela é torna, tu deve conhecer a Eliane; hoje ela mora na 
Reta e é professora também, é moreninha assim.” 
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São Francisco do Sul, 06 de março de 2009. 
Hoje estive no CMEI Pantera Cor-de-Rosa no início da tarde. Fui recebida pela coordenadora 
que, ao ser questionada sobre a fundação da creche, nos disponibilizou o PPP para consulta. 
Nele consta a data de fundação, no dia seis de maio de 1983, com o início do atendimento a 
crianças de 2 a 6 anos. Consta no documento que a entidade responsável pelo atendimento era 
a Secretaria do Bem-Estar do menor (CEBEM), órgão do governo federal. Retiramos algumas 
citações do PPP do CMEI Pantera Cor-de Rosa: 
“O funcionamento era das 14h às 17h. Recebiam uma refeição; o lanche era preparado por 
uma das pessoas que desenvolviam o trabalho. Pois todas eram responsáveis pelo 
atendimento.” 
“No período que corresponde entre 1983 a 1992, quatro pessoas trabalhavam no atendimento 
das crianças da comunidade sendo elas: Rose Maria da Maia Vieira, Janete da Veiga Martins, 
Hilda Almeida e Simone Zattar.” 
No dia 30 de dezembro de 1993, foi inaugurada a creche municipal na Rodovia de Caxias e, a 
partir do funcionamento no novo prédio, passou a atender às crianças em período integral. 
 
Conversei por telefone com a Coordenadora do CMEI Mundo Encantado; ela me informou 
que a data de fundação do CMEI foi em 2004 e ela é a coordenadora desde então. O CMEI foi 
construído a pedido da comunidade e iniciou as atividades no atual prédio construído pela 
Secretaria de Educação e Cultura. O prédio comporta 57 crianças, mas hoje atende a 93 
crianças. Em relação à organização do trabalho com as crianças a Coordenadora informou: 
“Desde que a gente iniciou, sempre trabalhou com objetivo orientado pela Secretaria de 
Educação” 
 
Conversei por telefone com a professora 04, ela me informou que a creche Estrelinha do Mar, 
iniciou suas atividades em um espaço cedido pela Escored em novembro de 1996. Foi 
realizada uma reunião com a Dagmar e os pais juntamente com a Escored,; a motivação foi 
tanto pela carência quanto pela necessidade de trabalho dos adultos. Iniciaram com 30 criança 
divididas em 3 salas. Após, em 2000, foi inaugurado o prédio da prefeitura construído pelo 
Bem-Estar Social. A professora 04 afirmou que como as professoras eram formadas com 
magistério,o trabalho sempre foi de cunho pedagógico com ações para o desenvolvimento das 
crianças. 
 
Cheguei à instituição às quatorze horas e fui recebida pela coordenadora que chamou a 
professora Maria; me apresentei, expliquei o motivo da visita e ela disse que estava na 
instituição desde 2000, e que havia realizado um levantamento que estava no PPP e o 
ofereceu para que eu pudesse conhecer.  
Realizei a leitura na instituição e realizei algumas anotações: 
“Fundação 24 de setembro de 1988, foi inaugurado juntamente com o posto de saúde” 
Mantida pela Scretaria do Bem-Estar Social. Iniciou com 3 funcionários. 
“[...] desenvolvia um trabalho voltado para as crianças de famílias carentes”. 
“O trabalho desenvolvido era mais assistencialista do que educativo; havia poucos 
profissionais, recursos financeiros escassos e condições tanto físicas, como pedagógicas 
bastante difíceis.” 
“A creche Municipal Peter Pan, foi construída com três dependências: uma sala, um 
dormitório e um banheiro. Por algum tempo, a merenda era feita na cozinha da Escola 
Municipal Izidoro Curvello que ocupava o mesmo terreno. Após alguns meses foi construídoa 
uma cozinha anexada à creche para que fosse feita na própria instituição a merenda servida às 
crianças.” 
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“A creche contava com 10 (dez) crianças não havendo divisões pelo fato de ser um número 
pequeno e de ser uma instituição com o espaço físico bastante limitado. 
Com o decorrer do tempo a população aumentou e os moradores junto com seus 
representantes aclamavam pela construção de uma nova creche que tivesse condições de 
atender às necessidades das crianças.” 
“Em março de 2003, teve início a construção de um novo prédio, para proporcionar uma 
melhoria no acolhimento das crianças de dois a seis anos de idade, oferecendo melhores 
condições com o objetivo de propor uma Educação Infantil de qualidade. Com duas salas 
amplas para realização de atividades, refeitório, cozinha equipada, recepção, parque na área 
externa, banheiros, adaptados para o tamanho das crianças.” 
“Em abril de 2004 com a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Peter Pan, 
deu início uma nova etapa na Educação infantil: as crianças ganharam um espaço adequado 
com mobiliários adaptados ao seu tamanho, a instituição recebeu móveis, eletrodomésticos, 
elétrico e eletrônico para atender às necessidades das crianças e dos educadores.” 
Fonte PPP 
A Coordenadora me informou que atualmente o CMEI Peter Pan conta com 25 crianças 
divididas em duas turmas chamadas Mmaternal, 2 a 4 anos, e Pré- escola, de 4 a 6 anos. 
Ao devolver o Projeto Político Pedagógico, a  professora Maria sugeriu que eu conversasse 
com a Nete ou a Cida, ambas residentes no bairro da Tapera. A Cida ela chamou na Escola e 
concedeu entrevista; a Nete, fui até sua residência mas não a encontrei. 
 
Após a entrevista com a Cozinheira 02, fui ao CMEI Pequeno Polegar. Lá fui recebida pela 
Coordenadora. Conversei sobre o objetivo da visita e ela me cedeu o Projeto Político-
Pedagógico para que eu pudesse conhecer a história daquela creche. 
Desde 2000, atende crianças de 2 a 6 anos, atualmente tem 53 crianças em 4 salas: um 
Maternal, Jardim, Pré-escola 1 e Pré-escola 2. O CMEI tem a estrutura de 2 salas: uma sala de 
recreação, dois banheiros para as crianças, um banheiro para funcionários, uma cozinha e um 
hall de entrada. 
“Foi construída na administração 07 – 2000, na secretaria responsável era a Habitação e Bem-
Estar Social. Iniciou suas atividades no dia 05 de janeiro de 2001, atendendo 26 crianças, e 
Pré de 04 a 06 anos. Com duas professoras por turma, uma coordenadora, uma servente e uma 
cozinheira. A partir de 2002, de creche passou a ser chamada de CMEI, tornando-se 
responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura até os dias de hoje”  
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APÊNDICE E 
 

EPISÓDIOS ANALISADOS 
(EPISÓDIOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 

 
 
Episódio 1 
 
Naiara está no meu colo e sorridente acompanha as imagens dos colegas pelo visor da câmera. 
Em certo momento, Naiara resolve sair do meu colo;, eu a ajudo e, após, levanto para trocar 
de posição na sala e filmar um grupo de crianças que brincam.  A Naiara, sentada no chão, 
desta vez com ar sério, me observa em pé; em seguida sai e, engatinhando em silêncio até a 
professora Carmem que esta do outro lado da sala e brinca com o Júnior no cavalinho de pano  
cantarolando uma canção. Ao engatinhar Naiara afasta os brinquedos que estão em seu 
caminho e se aproxima da professora; para de engatinhar, se apoia em seus joelhos, olha para 
a professora e, ao apontar para a professora, começa a chorar. Neste momento, a professora 
percebe a presença de Naiara e olha em sua direção; ao perceber o olhar da professora, Naiara 
olha em minha direção e volta a olhar para a professora. A professora Carmem pergunta 
carinhosamente: 
- Que foi, Nai?  
A criança se aproxima da professora e a abraça, a professora retribui com abraço apertado. 
A Rosana, ao ouvir o choro de Naiara, caminha até o cobertor, que Naiara  usa como “cheiro” 
e o pega. Segura com sua mão direita, estica o braço para o alto e caminha em direção a 
Naiara. Devido ao peso do cobertor, ela o deixa cair uma vez, o ajunta e continua caminhando 
em direção à professora Carmem e a Naiara. Nem a criança nem a professora notam a 
chegada de Rosana; ela então olha para a professora e para Naiara e deixa o cobertor no chão 
próximo às duas. Rosana afasta-se sorrindo caminhando com um travesseiro de bebê nas 
mãos, chupando o dedo indicador. Naiara “escala” a professora Carmem que estava sentada 
no cavalinho de pano com o Júnior, a fim de sentar-se em seu colo. O Júnior começa a chorar 
e a professora fala: 
- Assim não vai dar: dois chorando no meu colo, ai ai ai – professora Carmem preocupada 
com as duas crianças que choram. 
O Júnior pega a caixa de música que toca e para de chorar; a professora conversa com a 
Naiara. 
- Cadê a Naiara, cadê? Fala a professora Carmem sorrindo e em seguida beija Naiara. 
- Vamos descer, Naiara, vamos descer – fala a professora Carmem colocando a Naiara em pé, 
no chão ao seu lado, apoiando-a em seu braço. 
A Rosana senta-se próximo, de costas para a Naiara  e a professora, brinca sozinha com peças 
de lego vermelho, me olha e balança a cabeça como quem dança no ritmo da caixinha de 
música que toca. 
Quando desce do colo da professora, Naiara não chora mais; avista o seu cobertor no chão – 
que Rosana havia deixado -  e se joga de bruços em cima dele com satisfação. A professora 
Carmem diz: 
- Pega seu cheirinho, pega; olha o cheirinho dela – fala professora Carmem enquanto 
acariciava as costas da Naiara deitada em cima de seu cobertor.  
A professora Stela pega o bico que estava no meio dos brinquedos e dá a Naiara que o 
colocou na boca e engatinha para pegar a caixa de música que Júnior deixa no chão. A 
professora Carmem dá corda na caixa, pois já tinha acabado. O Júnior, a professora e Naiara 
ouvem a música da caixinha. (Episódio 1, 10 de março de 2008, 15h11m, grifos nossos)  
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Episódio 2 
 
A professora brinca de engatinhar atrás das crianças na sala. As crianças retribuem a 
brincadeira com gargalhadas. A professora observa uma das crianças, Naiara, que está sentada 
no meio da sala. “Nai, Nai!”  - fala carinhosamente a professora Carmem, engatinhando 
sorrindo em direção à criança que está segurando uma caixa de música e, ao ouvir seu nome, 
olha em direção à professora sorrindo. Em seguida, a professora dá um beijo na barriga de 
Naiara. Naiara parece entregar a caixa de música para a professora. Posteriormente, ela deixa 
a caixa cair ao lado de sua perna. Carmem brinca com Naiara e com a caixa de música, 
puxando a corda do brinquedo. A criança solta um grito de alegria. “Ai, que susto!” - fala 
sorrindo a professora, se referindo ao grito de Naiara. A professora coloca a caixa de música 
em seu ouvido sorrindo. Naiara observa e sorri. Em seguida, a professora coloca a caixa de 
música no ouvido de Naiara. A professora volta a colocar a caixa de música em seu ouvido e 
Naiara vibra, agitando os braços. “A felicidade dela!” - fala contente a professora. 
Posteriormente, Naiara engatinha em nossa direção e se observa na câmera. (Episódio 2, 19 de 
março de 2008, 16:31m, grifos nossos) 
 
Episódio 3 
 
Naiara está sentada ao lado de fora da piscina de plástico com formato de tartaruga, avista a 
caixa de música que está dentro da piscina juntamente com diversos brinquedos e se 
movimenta. Apoia a perna esquerda para entrar na piscina em formato de tartaruga, se 
impulsionando em direção à caixa de música. Depois de entrar parcialmente na piscina, 
Naiara alcança a caixa de música. Naiara pega a caixa de música, dando um impulso com o 
quadril para sair da piscina. Neste momento, a caixa de música escapa de sua mão. Ela volta a 
pegar a caixa e deixa escapar novamente. Naiara sai da piscina, segura a caixa de música e 
consegue retirá-la da piscina. Já do lado de fora da piscina, Naiara manuseia a caixa de 
música, toca em várias partes do objeto; Naiara o segura com a mão direita e a deixa cair 
dentro da piscina. A professora Laura, que observava a situação sentada distante da criança, se 
aproxima impulsionando seu tronco para frente, pega a caixa de música e puxa a corda. 
Naiara primeiramente olha para a professora e depois para a caixa de música.  A professora 
Laura olha para Naiara, mostra a caixa de música funcionando e sorri. Ao pegar a caixa, a 
criança observa, olha para a professora e sorri. Naiara segura a caixa de música, que está 
tocando e a balança com as duas mãos. A caixa de música para de funcionar. Nesse momento, 
Naiara olha para a corda da caixa de música e tenta segurá-la. A professora Regina se 
aproxima, sem conversar com Naiara, limpa seu nariz e sai. A criança não conseguiu ter 
contato visual com a professora nesse momento. Ao sair, Naiara se vira e olha a professora 
Regina que caminha para jogar o papel no lixo e não percebe o olhar da criança. Logo retorna 
e se abaixa ao lado da criança. No momento em que a professora Regina se abaixa, Naiara 
olha em sua direção. Naiara movimenta a corda da caixa de música e em seguida entrega a 
caixa de música para a professora Regina que olha para o objeto, puxa a corda do brinquedo e 
o devolve para Naiara. Naiara, ao receber a caixa de muúsica, sorri e a professora olha para 
Naiara e retribui sorrindo e balançando a cabeça no ritmo da música da caixaa. Naiara balança 
a caixa de música no ar e volta a entregar a caixa de música que está tocando para a 
professora Regina que olha em outra direção. A professora é surpreendida com a caixa de 
música ao seu colo. A professora Regina pega a caixa de música, olha para Naiara e balança 
na frente de Naiara sorrindo. Naiara coloca a mão próximo ao ouvido esquerdo. Ao balançar a 
caixa de música, a professora Regina fala: – “Ai que lindo, dança, Nai”. Depois devolve a 
caixa de música para Naiara e inicia uma conversa com a professora Stela, sentando-se atrás 
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de Naiara. Naiara pega a caixa de música e a deixa no chão e pega outro brinquedo. (Episódio 
3, 14 de abril de 2008, 14h32m, grifos nossos) 
 
 
Episódio 4 
 
Mariza sai da piscina com formato de tartaruga onde estava sentada no meio dos brinquedos. 
“Vamos tirar? Vem cá, Mariza”, diz a professora Regina, se referindo à atividade de tirar e 
colocar brinquedos na piscina. Mariza caminha até a professora Laura. Em seguida, se dirige à 
caixa de música que está no chão. Mariza pega a caixa de música do chão e permanece em pé. 
A caixa de música toca bem devagar. Mariza segura o brinquedo com as mãos e se 
movimenta de um lado para o outro. A música acaba e Mariza caminha na direção da 
professora Laura. Ao se aproximar da professora, Mariza entrega a caixa de música. Antes de 
perceber que Mariza lhe entregaria a caixa de música, a professora fala: - “Ó Mariza...”.   Ao 
perceber a ação da criança, percebi que ela muda o tom de seu discurso e diz pegando a caixa 
de música: - “Quer que eu puxe?”. A professora Laura puxa a corda da caixa de música e diz 
- “Mas engatou alguma coisa aqui”. A caixa volta a tocar e a professora olha para a Mariza. 
Mariza pega a caixa de música das mãos da professora Laura e a coloca em seu ouvido. Neste 
momento, não há diálogo entre a criança e a professora. Após colocar a caixa de música em 
seu ouvido, Mariza se movimenta de um lado para o outro e olha para a professora que imita 
sorrindo o movimento da criança. Mariza caminha com a caixa de música no ouvido, ouve 
concentrada a música do brinquedo e balança o corpo de um lado para o outro. Depois disso, 
volta para perto da piscina, onde está Naiara. “Nai”,  fala Mariza. Naiara, porém, não olha. A 
Mariza tá te chamando Nai.”, fala a professora Laura. Mesmo assim, Mariza continua 
brincando com um martelo. Mariza deixa a caixa de música no chão e pega outros brinquedos 
para colocar na piscina. (Episódio 4 , 14 de abril de 2008, 16h47m grifos nossos) 
 
Episódio 5 
 
Rosana brinca senta em um colchão e movimenta a cabeça, olha a sala e levanta-se, caminha 
até outro colchão de bebê que estaá no chão, segura em sua lateral e o encosta de lado na 
parede. Encosta o colchão na parede; Júnior não observa a ação; já Francine,  Marcelo e 
Mariza observam a ação atentamente. Mariza brinca com uma boneca deitada no chão e tem 
um copinho de plástico e uma peça verde nas mãos; coloca a peça verde dentro do copo e 
após leva até a boca da boneca; parece dar de comer à boneca. Em seguida, o colchão 
desencosta da parede. Rosana percebe e segura o colchão. Marcelo observa o movimento e 
engatinha em direção ao colchão, enquanto Francine continua observando e Mariza observa 
da ação de Rosana. Rosana volta a apoiar o colchão na parede. Júnior e Mariza observam a 
ação da Rosana. O colchão, que estava encostado na parece, cai novamente e Rosana o 
segura. Posteriormente, Júnior levanta-se do chão e Marcelo engatinha até o colchão que 
Rosana insiste em deixar encostado na parede. Francine e Mariza observam. Marcelo se 
aproxima do colchão, senta encostado nas pernas de Rosana, que está em pé encostada no 
colchão. Marcelo, ao encostar-se, observa-se no espelho sorrindo e movimenta-se para o lado 
direito; parece querer desencostar das pernas de Rosana e encostar-se no colchão. Júnior 
caminha na direção de Marcelo. Francine levanta e fica em pé. Mariza, ainda agachada no 
mesmo lugar, está de frente para as crianças que se movimentam no colchão, brinca com a 
boneca, dando-lhe comida. Rosana senta-se ao seu lado esquerdo, encostando-se no colchão, 
Júnior senta ao lado direito de Marcelo e Francine senta-se ao lado esquerdo de Rosana e está 
com uma “bolinha” vermelha nas mãos que coloca constantemente na boca, porém se encosta 
na ,ois não há espaço no colchão; ao sentar-se,olha para Rosana e sorri; Rosana não percebe o 
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sorriso de Francine. Em seguida, Rosana segura o colchão que esta atrás de si com a mão 
direita e o puxa para baixo. Júnior, após sentar-se, impulsiona seu tronco e bate com a nuca no 
colchão. Marcelo observa a ação de Júnior. Rosana para de puxar o colchão e descansa os 
braços sobre as pernas; Francine observa Rosana. Marcelo brinca com Júnior, balbuciando em 
direção ao rosto do colega. Júnior retribui com um sorriso, Rosana olha aleatoriamente pela 
sala; Francine, sentada ao lado de Rosana, coloca a bola vermelha na boca. Rosana para seu 
olhar em Mariza que está segurando uma boneca e nesse momento observa o grupo; Mariza 
também olha para Rosana. Rosana eleva o braço direito na direção de Mariza, abrindo e 
fechando as mãos e balança a cabeça para baixo, parece chamar a colega para junto de si; em 
seguida, bate a mão no lado direito de seu corpo e seu olhar fica fixo em Mariza. Mariza 
observa séria e balança negativamente a cabeça olhando para Rosana. Nesse momento, 
Marcelo aproxima sua cabeça do ombro de Júnior que, ao perceber, afasta-se de Marcelo que 
se desequilibra caindo para o lado direito; levanta-se e volta a sentar-se. Júnior, por sua vez, 
volta a sentar ao lado de Marcelo. Marcelo sorri para Júnior. A professora Stela, que estava de 
costas organizando o trocador, observa e nos pergunta sorrindo: “Eles colocaram o colchão 
ali?” Então, respondi: “Colocaram e se encostaram.” A professora Stela  pergunta: “Eu nem vi 
essa parte ali; quem colocou ali?” Nesse momento, Rosana impulsiona seu tronco e bate a 
cabeça no colchão. Marcelo volta a aproximar o rosto de Júnior; ambos sorriem. Rosana volta 
a levantar o braço direito, segura na lateral do colchão e o puxa para baixo, parece tentar 
abaixar o colchão. A professora Regina, respondendo à pergunta da professora Stela, 
comenta: “Foi a Rosana.” Marcelo percebe o movimento realizado por Rosana no colchão, 
para de brincar com o Júnior e olha sério para Rosana, que para o movimento que realiza e o 
olha da mesma maneira. Francine levanta, caminha ficando em pé diante do Marcelo. Rosana 
volta a segurar o colchão em que está encostada e o puxa para baixo; Francine segura na 
lateral do colchão, pressionado-o para baixo; parece tentar ajudar Rosana a abaixar o colchão. 
Marcelo, em silêncio, pressiona suas costas contra o colchão na tentativa de mantê-lo 
encostado na parede. Rosana para de puxar o colchão e logo Francine também para com o 
movimento. Rosana, que está sentada no chão, se levanta. Marcelo agita as pernas e sorri. 
Rosana,agora em pé, segura firme a lateral do colchão e o pressiona sobre Marcelo que está 
sentado encostado neste. Marcelo, ao sentir o movimento, imediatamente olha na direção das 
professoras que observam as ações encostadas no trocador e balbucia: “Nã nã nã nã”. Rosana 
se apóoia em Marcelo com o colchão. Marcelo permanece sentado, balbuciando e olhando 
fixamente na direção das professoras. Francine se afasta e observa a ação. Júnior se levanta e 
Francine observa de longe. Rosana tenta abaixar o colchão, olhando para Marcelo que não se 
movimenta e balbucia “Nã nã nã”, olhando na direção das professoras. Rosana esta em pé 
entre o colchão e a parede e pressiona, em silêncio, o colchão sobre o Marcelo. Marcelo 
insistentemente balbucia “Nã, nã, nã” sem parar. Mariza, que brincava agachada com uma 
boneca, se levanta e caminha na direção de Marcelo e Rosana. A professora Maria fala: “Não, 
Zana, deixa o Marcelo brincar!” Júnior ajuda Rosana a abaixar o colchão. No momento em 
que Rosana ouve a voz da professora, para de empurrar o colchão e olha para a professora que 
fala. Marcelo nesse momento que estava sustentando o colchão com suas costas, se vira e o 
segura com as mãos. Francine que observava de longe, caminha em direção ao colchão. 
Mariza caminha em direção a Rosana, se aproxima e aponta em sua direção com o dedo 
indicador da mão direita e o balança desordenadamente. Também balança a cabeça 
negativamente e olhando para Rosana pronuncia “não”. Em seguida olha para a professora 
Stela. Júnior segura na lateral do colchão para abaixá-lo, mas logo o solta.  Francine se 
aproxima, sobe no colchão na tentativa de abaixá-lo também. Francine desce do colchão. 
Júnior ajuda a manter o colchão no chão. O colchão já está quase todo no chão; resta uma 
aponta que  o Marcelo a sustenta e Rosana faz força para colocá-la no chão. Mariza volta a 
apontar para Rosana que estava em pé, senta-se em cima do colchão, Marcelo está de joelhos 
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e sustenta a beirada do colchão. Marcelo tenta manter o colchão encostado na parede e 
Rosana tenta abaixar o colchão. Marcelo se impulsiona e surpreende a Rosana, pressionando-
a contra a parede. Rosana grita. Num sobressalto, a professora Stela que observava intervém, 
tirando o Marcelo de cima da Rosana e fala: “Marcelo assim não, dodói, dodói, é pra brincar.” 
A professora suspende o Marcelo e otenta colocá-lo sentado no chão; ele porém enrijece as 
pernas e a professora lhe oferece apoio para caminhar. Marcelo balbucia a fala da professora 
car,  imitando o som de brincar. Agora o colchão estaá todo no chão e Júnior deita no 
colchão. Rosana sai do colchão para observar Marcelo caminhando com apoio da professora. 
(Episódio 5, 31 de março de 2008, 15h5m.)  
 
Episódio 6 
 
O Júnior estava sentado com os dois travesseiros nas mãos, passa as mãos nos cabelos e 
boceja. No outro lado da sala, Robsom que está no carrinho chora. Júnior, nesse momento, 
leva o olhar na direção de Robsom; após, olha para as professoras que estão envolvidas com a 
troca de outras crianças no trocador e volta a olhar para o carrinho onde está Robsom. parece 
ouvir o choro do bebê. Levanta-se, anda um pouco apoiando as mãos no chão e as pernas e, 
depois, apoia-se unicamente nos pés e pernas, vai até o carinho e tenta empurraá-lo. Mas o 
carrinho não sai do lugar, pois está com as rodas travadas. O Robsom continua chorando; 
Júnior tenta embalar o carrinho de bebê novamente, mas não consegue; Robsom agora chora 
em um tom mais baixo; Júnior então o olha e se afasta. Enquanto o Júnior caminha em 
direção ao colchão, Robsom chora mais forte e Júnior imediatamente volta a tentar embalar o 
carrinho. Faz bastante força que chega a balançar o carrinho. Robsom toca com sua mão 
esquerda seu pé esquerdo e Júnior após observar, faz carinho em um dos pés de Robsom, 
caminha até a lateral do carrinho e volta a tocar nos pés do Robsom. 
- Ah que foi, neném – se aproxima a professora Stela, que conversa com Robsom. 
O Júnior olha sereno para a professora e se afasta e deita-se no colchão observando a 
professora tirar o Robsom do carrinho e o leva para o banho. (Episódio 6, 09 de abril de 2008, 
15h40m, grifos nossos) 
 
Episódio 7 
 
A irmã mais velha do Júnior que estaá com quatro anos abre a porta e diz: 
- O pai, o Júnior, o pai do Júnior – Fala a menina olhando na minha direção. 
- Ele ta trocando a fralda – eu respondo 
Ela então entra um pouco na sala, brinca no móbile batendo com as mãos, volta e 
fecha a porta que havia deixado aberta; entra, caminha até o meio da sala e observa a 
professora trocando a fralda de seu irmão. Parada, aponta para a porta e diz: 
- Oh, o papai. 
Júnior que estava com a tampa do lenço umedecido nas mãos deixa cair no chão para chamar 
a irmã abrindo e fechando as mãos. Então sua irmã se aproxima e segura a mão de seu irmão 
que está sendo trocado. 
O pai abre a porta e fala com a professora; Júnior ouve a voz de seu pai e solta um sorriso. 
Brinca com a mão de sua irmã, segura e solta sorrindo e produzindo som com a boca, após 
segura e a leva à boca. Glauci acompanha a troca de roupa de seu irmão; ao lado da 
professora, ora observa a sala, ora mantém os olhos em seu irmão. O pai do Júnior também 
acompanha a troca de roupa na sala; após, a professora tenta colocar Júnior no chão mas a 
irmã faz questão de pegar o irmão no colo e o levar para seu pai, que o pega no colo e diz: 
- É o mano – fala o pai das crianças para a menina – que cheiroso, ai, meu Deus – finaliza a 
frase  falando agora para o Júnior. 
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Assim que a irmã entrega Júnior ao pai, sai da sala correndo. Enquanto o pai pega a sacola 
plástica na qual estão as roupas de Júnior e conversa com as professoras, após se retira com o 
Júnior dando tchau para as professoras acenando com as mãos. 
(Episódio 7, 16 de abril de 2008, 17h45m, grifos nossos) 
 
 


