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RESUMO 
 
 

Esta dissertação teve como objetivo conhecer como a prática de leitura está contemplada no 

cotidiano do berçário. Considerando que ainda são poucos os estudos que tratam principalmente 

das práticas e propostas pedagógicas que se centram nos bebês, foi desenvolvida esta pesquisa. 

De modo mais específico, busca-se analisar: as práticas de leitura com os bebês no contexto do 

berçário, privilegiando as dimensões espaço-tempo (onde e quando se lê), modo (como se lê) e 

objeto-livro (o que se lê); identificar as possíveis ações de mediação da professora com os bebês 

durante a leitura; compreender os modos como se traduzem as propostas pedagógicas/currículo 

para o berçário, com foco no que é entendido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Edu-

cação Infantil (DCNEIs) e Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil (BNCC). 

O lócus de pesquisa foi uma escola maternal da rede municipal de Barueri/SP; em um agrupa-

mento de Berçário II, com bebês do grupo etário entre 11 e 18 meses e sua professora. Na 

perspectiva de um estudo qualitativo que, além da revisão bibliográfica, apresentou os dados 

que foram construídos na observação das sessões de leitura, documentados por imagens foto-

gráficas para fins de análise e por registros escritos e, também como referência, as entrevistas-

conversas realizadas com a professora. Desta forma, a abordagem metodológica utilizada, in-

cluindo a apresentação dos dados, seguiu no sentido de revelar as práticas de leitura pesquisadas 

no berçário, evidenciando alguns episódios que avaliamos representativos dessa relação. O es-

tudo sugere uma revisão das práticas leitoras para a aprendizagem significativa dos bebês no 

berçário, uma vez que os dados da pesquisa revelaram que as mesmas podem ser potencializa-

das considerando-se as respectivas dimensões abordadas nesta pesquisa, o que implica a neces-

sidade de qualificá-las, na medida em que são concebidas como contextos que educam e proje-

tam e, assim, redimensionar o que vem prevalecendo como fazer pedagógico no contexto pes-

quisado.  

 
 
Palavras-chave: Currículo; Práticas de leitura com bebês; Formação de professores; Educação 
Infantil.  
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ABSTRACT 

 
 
This dissertation the aimed at learning how the practice of reading is regarded in the daily rou-

tine of nursery schools. Considering the very few studies approaching the practices and peda-

gogical proposals focusing on babies, this research has been developed. More specifically, it 

aims to analyze: reading practices to babies at the nursery school context, benefiting from the 

space-time dimensions (where and when to read), manner (how to read) and book-object (what 

to read); identify the feasible mediation actions of the teacher towards the babies during the 

reading practice; understand the ways of how the pedagogical proposals/curriculum  are trans-

lated into the nursery school, with emphasis on what is conveyed by the National Curriculum 

Guidelines for Early Childhood Education (DCNEIs) and the National Curriculum Framework 

of Early Childhood Education (BNCC). The research lócus was a Municipal nursery school in 

the city of Barueri/SP; within a grouping of Nursery – level II, encompassing babies aging from 

11 to 18 months and their teacher. In light of a qualitative study that, in addition to the biblio-

graphic review, has presented data arising from the observation of reading sections, documented 

by photo images for analysis purposes and written records and, also as a reference, the inter-

view-talks held with the teacher. Therefore, the methodological approach, including the issuing 

of the data, proceeded in a way as to reveal the practices of reading as researched in the nursery 

school, showing some representative episodes of such relation. The study proposes a review of 

the reading practices for the meaningful learning of babies during nursery school, since the 

research data reveal that such practices can be enhanced when considering the dimensions 

thereof approached in this study, what implies the necessity of qualifying them, to the extent 

that they are taken as frameworks that educate and project and, therefore, reshaping what are 

being prevailing as the pedagogy of teaching within the researched context. 

 
 
Keywords: Curriculum; Reading practices for babies; Teacher Development; Early Childhood 
Education; 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Para saber onde as coisas vão dar, só tem um jeito: COMEÇAR! 
(TAVANO, 2018)  

 
 

Para começar este trabalho, preciso lembrar, revisitar e, talvez, renomear experi-

ências que contornaram a perspectiva de muitos inícios anteriores à elaboração desta dis-

sertação acerca do tema Práticas de leitura no berçário: um percurso relacional entre 

bebês, professores e livros.  

Se toda investigação, como sugere Michèle Petit (2008), tem uma essência auto-

biográfica, a origem desta situa-se, provavelmente, nos primórdios de minha infância, na 

qual busco pinçar pela memória o tanto que ela me faz recuperar. Como bem diz o escritor 

Jorge Luis Borges (1998, p. 30): “a memória e o esquecimento são igualmente inventi-

vos”. O que a memória grava, exclui, relembra, é resultado de um trabalho de (re)cons-

trução, uma representação seletiva do passado determinada pelo contexto presente. Pinço 

na memória o fio da minha infância para tecer esta escrita, com o olhar voltado para o 

presente.  

Desde bem pequena, as histórias já habitavam o meu território de sonhos e imagi-

nação. Muitas dessas foram-me narradas pelas vozes femininas das mulheres de maior 

importância na minha vida. Mantenho-as comigo, guardadas com carinho na memória 

afetiva. Essa experiência leitora representou a abertura de um caminho lúdico e afetuoso 

para o gosto de ler. Fecho os olhos e recupero a narrativa das lembranças que me consti-

tuem. 

De fato, os livros sempre me acompanharam, ora mediante as vozes que lhes liam, 

ora das que eu ensaiava para ler. Alberto Manguel (1998, p. 19) diz que os leitores de 

livros “ampliam ou concentram uma função que nos é comum a todos”, e que ler letras 

em uma página é apenas uma das muitas formas de leitura. A respeito disso, o autor 

aponta como exemplos: a mãe que lê as expressões do bebê; o astrônomo que lê um mapa 

de estrelas [...]. Acredito, em algum momento da vida, ter escolhido ler pelos movimentos 

da dança. Nesse sentido, ler significa representar, interpretar os movimentos da bailarina 

no cenário, dançar corporalmente as histórias. Penso que essa escolha foi, na verdade, um 

encontro: a dança e eu nos escolhemos.  
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Mas como na vida tudo é um desdobramento do que já se foi, a experiência vivida 

que entrelaçou livros, literatura e dança confrontou-me com o desafio que marcaria o meu 

início como educadora. Tornei-me professora de ballet infantil. 

Ao conhecer essa possibilidade de ensinar crianças bem pequenas na dança, a 

minha escolha profissional encaminhou-se para cursar o Magistério em uma escola par-

ticular. Ao prazo de quatro anos, após ter concluído a modalidade, procurei pelo Curso 

de Pedagogia, em especial para compreender o universo da educação infantil. A respeito 

do movimento de escolha profissional e se de fato essa escolha ocorre, Bock (2008, p. 

145) expõe que:  

O sujeito escolhe, e essa escolha é um momento de seu processo pessoal de 
construção de sentidos. Mas essa construção utiliza como recurso ou matéria 
prima não só a irredutível existência singular dos sujeitos, suas experiências e 
os afetos que dedica a cada momento vivido, mas o conjunto de significações 
e de formas de relacionamento e produção social em que acontecem e que cir-
cunscrevem as experiências por ele vividas. 

Considerando a escolha profissional de tornar-me professora, derivada de fatores 

e momentos distintos dentro do contexto social vivido e do resultado da formação espe-

cífica recebida, esses sentidos e significados transformaram-se quando ingressei na car-

reira pública. Passei pela fase de aluna a professora. No tocante a esse desafio e aprendi-

zagem sobre o que é ser professora, logo entendi que havia uma grande distância para 

além de uma relação da teoria com a prática. Foi um choque de realidade. 

 Mariano (2006), citando Veenmann (1998), analisa uma definição de choque de 

realidade como: 

A diferença entre o idealizado nos cursos de formação e o encontrado na rea-
lidade cotidiana das escolas. Esse choque é marcado pelo sentimento de sobre-
vivência, quando o iniciante se questiona: o que estou fazendo aqui? Em con-
trapartida, os professores podem experimentar o sentimento de descoberta, o 
sentir-se profissional, ter a sua sala de aula. É esta descoberta a mola propul-
sora para a permanência na profissão (MARIANO, 2006, p. 44). 

  

Porém, ao encarar uma sala de aula com crianças em fase de alfabetização na con-

dição de professora alfabetizadora iniciante na carreira, os sentimentos que passaram a 

me habitar foram de insegurança e carência de conhecimento prático e teórico.  

Esse momento de incerteza, mas também de muitas descobertas, proporcionou-

me um gosto pelo ensino que foi amadurecendo. Permaneci como professora alfabetiza-

dora por seis anos, na rede pública. Em busca de novos saberes para compreender o 
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processo de alfabetização, encontrei na especialização em Psicopedagogia o conheci-

mento profícuo para minhas indagações acerca do ensino da leitura e da escrita. Ao ana-

lisar o meu fazer pedagógico com as crianças, pude vivenciar o quanto a formação conti-

nuada é importante para a carreira docente e constitui-se como base teórica para o sentido 

de uma prática educativa.  

Na escola, como na vida, há divisores de águas, tensos e provocativos, que fazem 

os caminhos se moverem ligeiramente. A experiência vivenciada em um período de seis 

anos, relativa à educação infantil, por meio do projeto de aplicação à luz da abordagem 

educativa High/Scope, descreve o sentido dessa mudança. O desejado aprofundamento 

teórico por esse modelo curricular, colocando em prática a proposta, foi possibilitado ao 

participar do projeto de implementação desse currículo em uma instituição de educação 

infantil vinculada à rede particular.  

Essa experiência mostrou-se potencialmente fecunda por favorecer-me momentos 

para observar, refletir, inquietar e, principalmente, para ir além do que estava ali na minha 

frente. Lembro, nesse sentido, o que afirma Nóvoa (1997, p. 26): “a formação está indis-

sociavelmente ligada à produção dos sentidos sobre as vivências”. Esta dimensão da aber-

tura para estar sempre aprendendo mostrou-me as trilhas para os caminhos da transfor-

mação.  

Nesse percurso, enxerguei a possibilidade de construir um projeto de leitura, re-

presentando algo que pudesse ser vivido e compartilhado de modo concreto com crianças 

e professoras, utilizando como estrutura os princípios básicos do currículo.1  

A biblioteca da escola, especialmente por suas especificidades, foi um cenário 

imprescindível para a concretização do projeto “Criaconto”, tecido por muitas reflexões 

e planejamento, sempre com um olhar para a prática e fruição da leitura.  

O desdobramento desse projeto resultou em propostas de oficinas e encontros de 

contação de histórias para formação de professores. O saber experiencial advindo dessa 

vivência de professora influenciou a construção de minha identidade: formador de pro-

fessor. 

 
1 No livro Educar a Criança (2011), é apresentado o diagrama que traduz a proposta do currículo e nele 
são apresentados os cinco princípios do currículo: aprendizagem pela ação; interação adulto criança; 
ambiente de aprendizagem, rotina diária e avaliação, que formam o enquadramento da abordagem edu-
cativa Hihg/Scope (HOHMANN; WEIKART, 2011, p. 9). 
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Inserida nessa realidade, intrigava-me os diferentes modos de “ver” a leitura na 

escola, como instrumento, prática educativa, gosto, formação, exercício ou mera ativi-

dade curricular. A fim de aprofundar a visão acerca desses aspectos e prosseguir com os 

estudos em torno da leitura literária para crianças, busquei aprimoramento no Curso de 

Especialização em Literatura. Essa escolha baseou-se no entendimento de que o processo 

de construção da trajetória profissional e de si envolve uma gama de experiências, inter-

ligando formação, profissão e vida (MOITA, 1995).  

É importante ressaltar que, durante esse percurso, continuava a atuar em sala de 

aula como professora de crianças em fase de alfabetização, em um colégio confessional, 

com tradição educativa na formação humana. Após sete anos na docência com os peque-

nos e tendo me especializado na área de gestão educacional, assumi uma nova e desafia-

dora função de coordenação pedagógica naquela instituição, no segmento da educação 

infantil. 

Dessa experiência na coordenação adquiri conhecimentos e saberes acerca da for-

mação de professores e, paulatinamente, fui apreendendo e compreendendo diversos pro-

cessos que envolvem essa ação formativa.  

As marcas de todas essas experiências serviram de alicerce para construção de 

minha identidade profissional — transitando entre docência e formação de professores. 

Larrosa (2015), em seu livro Tremores: escritos sobre experiência, discorre acerca do 

significado da palavra alemã Erfahrung, cuja tradução habitual é “experiência”, contendo 

algo do sair-para-fora-e-passar-através, pois algumas experiências podem simplesmente 

passar pelas nossas vidas, sem transformações, enquanto outras passam através de nós e 

deixam suas marcas que nos transformam enquanto sujeitos e ajudam na constituição de 

nossas identidades, sejam elas pessoais ou profissionais.  

Essas são as memórias de algumas partes da estrada percorrida bem antes de in-

gressar no mestrado como aluna (integrante) da linha de pesquisa — Formação de pro-

fessores — do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo. No propósito dessa 

experiência, aproximo-me da perspectiva de tornar-me pesquisadora. Na relação de trocas 

de saberes com a orientadora Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs e, sobretudo, na sua 

acolhida, fui construindo a delimitação do objeto e aos poucos compreendendo o com-

promisso desse papel de ser agente de produção científica, ansiando trazer contributos 



21 
 
para pensar a formação de professores acerca do fazer pedagógico com bebês e crianças 

bem pequenas que estão na instituição de educação infantil. 

Mobilizada por interrogações e desafios que atravessam a pedagogia da infância, 

o que busco problematizar neste estudo foi motivado por vivências profissionais em diá-

logo com meus estudos acadêmicos. Neste trabalho, tomo o desafio de pesquisar a res-

peito da prática pedagógica no berçário, mais precisamente no que diz respeito à prática 

de leitura com e para os bebês2. 

O texto ora apresentado é resultado de uma pesquisa com orientação, feito em 

diálogo com diversas vozes. Desse modo, assumimos a partir de agora, em nossa escrita, 

a primeira pessoa do plural, o nós.  

Neste texto introdutório, exporemos a justificativa que nos levaram a pesquisar 

sobre as práticas de leitura com bebês, bem como delimitaremos o objeto de estudo e 

apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados.  

Hoje, diante do significativo crescimento dos bebês em maior número nas creches, 

faz-se necessária a ampliação de pesquisas com práticas pedagógicas voltadas para essa 

faixa etária. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2009ª), documento de cunho mandatório que traz princípios e pressupostos básicos que 

devem guiar as propostas pedagógicas na Educação Infantil, consideram a creche como 

espaço de formação das crianças dessa faixa etária, um espaço onde os bebês podem dia-

logar com a cultura socialmente valorizada de forma articulada com as especificidades do 

trabalho nessa faixa etária. No que tange à leitura e à literatura, as DCNEIs definem que 

essas “possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 

a leitura oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e es-

critos” (BRASIL, 2009ª, p. 25).  

Se a educação infantil compreende o atendimento de crianças de zero a cinco anos, 

tais experiências deverão contemplar, inclusive, o grupo dos bebês. Por isso, as práticas 

leitoras nas creches aparecem como um tema a ser aprofundado. Nessa direção, segue o 

 
2 De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), utilizaremos a respectiva 
nomenclatura, a saber: bebês (zero a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 
11 meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). 
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nosso interesse pelas Práticas de leitura no berçário: um percurso relacional entre bebês, 

professores, livros. 

O interesse em torno do tema ora proposto justifica-se pelo fato de identificarmos 

a notoriedade com que os estudos acerca da primeira infância vêm se ampliando no ce-

nário da pesquisa acadêmica, mas ainda não apresentam uma produção significativa que 

se centra nos bebês, no contexto do berçário e nas práticas de modo particular. Sobre isso, 

Silva e Pantoni (2009, p. 8) afirmam que: 

 

Apesar da existência de alguns centros nacionais de pesquisa que vêm acumu-
lando conhecimentos na área, ainda são poucos os estudos que tratam princi-
palmente das práticas e propostas pedagógicas para essa faixa etária (0-3 
anos). Essa carência de estudos, por um lado, revela o quanto a educação vem 
demorando em incorporar o berçário/creche como objeto de investigação e, 
por outro atesta a necessidade de que o campo evidencie seus saberes constru-
ídos a partir da experiência. Ademais, a carência de estudos nos fala também 
da invisibilidade do bebê como sujeito de direitos e como atores sociais. (grifo 
nosso). 

 

No que concerne às práticas de leitura, pesquisas recentes (GIROTTO; SOUZA, 

2014) apontam a falta de planejamento revestido de intencionalidade, relacionado à lei-

tura e à materialidade do livro em escolas de educação infantil envolvendo as crianças 

bem pequenas. Isso dá-se, primeiramente, por causa da inacessibilidade dos bebês aos 

livros. Além disso, análises revelaram que é preciso maior ênfase nos processos formati-

vos voltados às práticas literárias com crianças de 0 a 3 anos. Tais reflexões evidenciam 

a necessidade de pesquisas que possam produzir conhecimentos a fim de ampliar as dis-

cussões acerca da ação pedagógica com os bebês. 

 Além dos problemas relacionados às lacunas na formação dos professores, no que 

diz respeito ao trabalho com leitura, podemos acrescentar que existem ainda contextos 

que impulsionam práticas centradas no assistencialismo, o que dificulta que os professo-

res entendam o bebê como sujeito histórico que dialoga com seu meio social e cultural se 

apropriando de valores e saberes e produzindo conhecimento. 

Estudos a partir da teoria histórico-cultural apontam que o bebê precisa ser com-

preendido para além dos aspectos biológicos e suas necessidades fisiológicas e ser con-

cebido como um ser ativo nas interações que estabelece com as pessoas e com os objetos 

e, intrinsicamente, na relação com a cultura. Portanto, trata-se do reconhecimento do bebê 



23 
 
como um sujeito histórico-social, afetivo, cognitivo e cultural, capaz de se desenvolver a 

partir de suas interações com o entorno sócio-histórico que o cerca. “Tal visão contribui 

para uma criança rica em potencialidades e competências, ativa e ansiosa para se engajar 

no mundo da cultura, historicamente constituído” (SOUZA, 2007, p. 131). 

No que diz respeito às práticas ou ao currículo, elementos que não vemos separado 

da proposta pedagógica e, consequentemente imbricado com ação pedagógica do profes-

sor e sua formação, contemplamos nesta pesquisa os documentos curriculares para edu-

cação Infantil: DCNEIs (BRASIL, 2009ª) e a BNCC (BRASIL, 2017) como norteadores 

da prática docente, no trabalho específico com bebês. 

Quanto às pesquisas que se relacionam diretamente com nosso interesse sobre as-

pectos da prática pedagógica pensada para ação junto aos bebês, situada no contexto do 

berçário, selecionamos dois estudos. O primeiro é o de Guimarães (2011), dissertação de 

mestrado que se ocupou de investigar a prática pedagógica com bebês e crianças bem 

pequenas como foco na interação com o livro, investigando o que decorria da audição de 

narrativas. O segundo foi desenvolvido por Mattos (2013; 2018), que analisou práticas de 

leitura no berçário, discutindo a leitura literária e a literatura para e com os bebês em 

creche. 

Esse diálogo com outras pesquisas é fundamental, “[...] de modo a identificar os 

pontos de consenso, bem como controvérsias, regiões de sombra e lacunas que merecem 

ser esclarecidas” (ALVES, 1992, p. 54) e, que certamente, nos auxiliará na compreensão 

dos dados e referências advindos desses estudos.  

Nesse processo de apropriação da aprendizagem leitora, consideramos que ter 

acesso a todos os tipos de objetos da cultura historicamente acumulada, considerando a 

sua função social, é um direito da criança. Trata-se de algo a ser garantido desde a mais 

tenra idade, uma vez que a cultura é a fonte das qualidades humanas (VYGOTSKY, 2010) 

e o livro constitui-se em um desses objetos. Nesse contexto, interessa-nos destacar a me-

diação do educador em estabelecer a interação dos bebês nas relações humanas e com os 

objetos culturais e, também como destaca Lima (2010), o de propiciar, por meio de um 

planejamento as condições objetivas (material, espaço e tempo) e subjetivas (o acolhi-

mento do bebê e seu interesse no que se propõe) necessárias ao desenvolvimento pleno 

das capacidades humanas. 
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Sob nosso ponto de vista, tais inquietações mostram-se pertinentes já no início da 

primeira etapa da educação básica. Nessa direção, cabe-nos problematizar a seguinte 

questão: Como a prática de leitura está contemplada no cotidiano do berçário?  

O objetivo geral da pesquisa foi, portanto, analisar as práticas de leitura com os 

bebês no contexto do berçário, articuladas às dimensões espaço-tempo (onde e quando se 

lê), modo (como se lê) e objeto-livro (sobre o que se lê) (GIROTTO; SOUZA, 2015), por 

meio da mediação constituída pela tríade: professora, livro e o leitor-bebê. 

Ao pensar na problematização que se coloca diante da presente pesquisa e com 

base no esquema proposto pelas respectivas autoras, estruturamos o quadro abaixo 

(Fig.1), a partir da reorganização das respectivas dimensões, inserindo no centro a tríade 

(professor, livro e bebê) interligados à mediação. Para Cardoso (2014, p. 211) “mediar 

significa estar entre duas coisas”. Nesse sentido, no caso da leitura na EI, mediar é estar 

entre a criança e o livro. Estar “entre”, nesse caso, envolve ações específicas e intencio-

nais que constituem a prática de leitura.  

 

Figura 1- Dimensões do ato de ler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do esquema proposto por Girotto e Souza (2015). 
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Partindo do pressuposto que cabe ao professor o planejamento das práticas de lei-

tura com os bebês, contemplamos essas dimensões da gênese do ato de ler e compreen-

demos que o objeto cultural livro constitui uma ferramenta utilizada durante o processo 

no qual nos tornamos leitores (GIROTTO, 2015). A autora enfatiza que são necessárias 

vivências literárias aos bebês, antes mesmo de se instituírem os atos iniciais do aprender 

a ler. (GIROTTO, 2016). 

Nessa noção, Paulo Freire (2003) ressalta que desde que nascemos vamos apren-

dendo a ler o mundo e, quando aprendemos a ler livros, a leitura das letras no papel é 

outra forma de leitura, só que do mesmo mundo que já líamos, antes ainda de alfabetiza-

dos. 

Com base nessas ponderações, foram delineados os seguintes objetivos específi-
cos: 

 
 Identificar as possíveis ações de mediação da professora durante a leitura 

e o comportamento dos bebês observados nesse momento;  

 Analisar aspectos das dimensões do ato de ler: espaço-tempo, modo e ob-

jeto-livro constituintes da prática de leitura, a partir do contexto da Escola 

Maternal Municipal de Educação Infantil (EMMEI); 3 

 Compreender os modos como se traduzem, no exercício da docência, as 

propostas pedagógicas para os bebês, nos documentos curriculares de edu-

cação infantil. 

 

Para dar conta desses objetivos, realizamos a investigação no berçário de uma 

Escola Maternal Municipal de Educação Infantil, com atendimento prioritário aos bebês. 

Os sujeitos da pesquisa são uma turma do Berçário II do grupo etário entre 11 e 18 meses, 

a professora4 e a auxiliar de desenvolvimento infantil (ADI). 

Na perspectiva de um estudo qualitativo, a pesquisa teve como procedimento teó-

rico-metodológico, além da revisão bibliográfica, a geração dos dados a partir de entre-

vista semiestruturada realizada com a professora e de observação participante das sessões 

de leitura no berçário. Como instrumentos de produção de dados foram utilizados o diário 

 
3 Nesta pesquisa, consideramos necessária a definição operacional do termo EMMEI (Escola Maternal Mu-
nicipal de Educação Infantil), visto que é essa a nomenclatura utilizada no município de Barueri-SP, onde 
a pesquisa foi realizada. 
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de campo, a fotografia e a filmagem, como forma de registrar e documentar as observa-

ções realizadas. 

Esta dissertação compõe-se de cinco capítulos, além desta introdução. Em com-

plemento, são apresentados os Apêndices e anexo. A Introdução apresenta as considera-

ções que motivaram a pesquisa e o seu referencial teórico. No primeiro capítulo — O 

reconhecimento da creche/berçário como instituição educativa — discute-se a creche 

como um espaço coletivo de educação e cuidado, compreendendo-a como integrante da 

Educação Infantil e, consequentemente, primeira etapa da Educação Básica. Busca-se 

também anunciar as proposições legais sobre a educação de 0 a 3 anos e apresentar as 

condições de atendimento da creche/berçário do lócus pesquisado.  

No segundo capítulo — Construção do currículo na educação infantil: perspec-

tiva do lugar ocupado pelos bebês — é apresentada uma análise dos seguintes documen-

tos: DCNEI (BRASIL, 2009ª), BNCC (2017) e Base Curricular da Educação Infantil na 

Rede Municipal (BARUERI, 2018), acerca do que esses documentos versam sobre Pro-

posta Pedagógica/Currículo e amplia a reflexão acerca da formação de professores de 

bebês e crianças bem pequenas na Educação Infantil. 

No terceiro capítulo — Travessia: da entrada no campo de pesquisa às escolhas 

metodológicas — a intenção é descrever o universo investigado, apresentando o contexto 

da creche/ berçário a fim de contribuir com a apresentação de elementos essenciais para 

compreensão das interpretações realizadas neste trabalho. Na sequência, são explicitados 

os caminhos metodológicos. 

No quarto capítulo — Quem pergunta quer resposta! Por que, onde, como e o que 

ler para os bebês? — são discutidos os resultados obtidos por meio dos instrumentos 

metodológicos. As seções foram organizadas de acordo com a intensidade que os dados 

surgiram ao longo da coleta e buscam revelar as respectivas dimensões, com foco na prá-

tica de leitura no berçário.  

No quinto capítulo — O bebê, o livro e a leitura: inaugurando uma relação — 

discutiremos as possíveis contribuições da abordagem histórico-cultural em relação à 

aprendizagem dos bebês com a cultura. Na sequência, abordaremos episódios revelados 

em torno dos livros e da importância do espaço /ambiente para uma prática leitora. 
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Na sequência — as considerações finais— apresentamos as possíveis contribui-

ções desta pesquisa para o campo da Educação Infantil, especialmente no que tange à 

ação de uma prática pedagógica com bebês, além de apontar outras questões a serem 

aprofundadas por investigações futuras.  
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1. O RECONHECIMENTO DA CRECHE/ BERÇÁRIO COMO INSTITUIÇÃO 

EDUCATIVA 
 

Falar da creche ou da educação infantil é muito mais do que falar de uma ins-
tituição, de suas qualidades e defeitos, da sua necessidade social ou da sua im-
portância educacional. É falar da criança. De um ser humano, pequenino, mas 
exuberante de vida. (DIDONET, 2001, p. 11). 

 

Este capítulo tem como objetivo a apresentação de aspectos introdutórios referen-

tes às particularidades da construção do campo da Educação Infantil, em diálogo com o 

objeto desta pesquisa, ou seja, a relação indissociável entre as pessoas – bebês e adultos 

– com o espaço coletivo de educação e cuidado. Para isso, foram organizadas três seções 

e em cada uma delas sinalizamos as questões inerentes ao atendimento dos bebês, como 

um direito social e a experiência vivida por eles, vinculada à infância.  

A primeira seção aborda uma breve retrospectiva histórica da creche, a fim de 

levantar as questões ligadas aos movimentos históricos, políticos e sociais relacionados à 

constituição da Educação Infantil para o acolhimento das crianças. A segunda, apresenta 

as proposições legais pormenorizando o processo de desenvolvimento das leis. Na ter-

ceira seção, traçamos um recorte sobre o atendimento das crianças de 0-3 anos de idade 

em Barueri, município da Região Metropolitana de São Paulo – SP, lócus da pesquisa nos 

documentos. 

 

1.1 Creche / Berçário: contexto sócio-histórico 
 
O atendimento de bebês e crianças em espaços coletivos educacionais é marcado 

por condições históricas que ainda hoje influenciam as instituições educacionais voltadas 

a essa faixa etária, seja pela concepção acerca da criança e seu desenvolvimento, seja 

pelas proposições políticas ou, ainda, pelas propostas pedagógicas. 

Refletir acerca da educação de bebês em instituições formais e fora do ambiente 

familiar torna-se cada vez mais necessário à medida que cresce a inserção de bebês em 

creches e instituições de atendimento à primeira infância. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
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Desta forma, é fundamental compreender a importância dessa fase na educação 

de bebês e conhecer como a experiência vivenciada nesses espaços coletivos junto com 

as professoras5 e seus pares contribui para o seu desenvolvimento.  

Nesta dissertação, conceitua-se creche6 conforme o instituído legalmente, qual se-

ja: a creche é destinada à criança de 0 a 3 anos de idade; sua oferta é um direito da criança, 

um dever do Estado e uma opção da família; deve ser garantida em ambientes educacio-

nais e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, contemplando o cuidar 

e o educar. Geralmente, o berçário atende bebês na faixa etária dos 4 aos 18 meses. 

Contudo, a definição de creche não é consensual. Sua concepção esteve (ou está) 

intimamente associada à conceituação explícita e implícita que extrapola a compreensão 

legal, mas permeia, também, a compreensão definida e defendida pelo senso comum, de 

que é um espaço destinado a atender as crianças pobres, por necessidade de guarda e 

proteção, para as mães que necessitam trabalhar.  

A própria palavra creche, que tem a sua origem no francês crèche, significava 

“manjedoura”, conforme explicita Oliveira et al. (2011). Associada ao simbolismo cristão 

de dar abrigo a um bebê necessitado, carrega consigo o sentido de guarda, proteção e 

cuidados. As nomenclaturas concedidas a essa instituição revelam seu objetivo de guardar 

a criança, como esclarece Didonet (2001, p. 12) “guardiere, na França; asili, na Itália; 

écoles gardiennes, na Bélgica. Até hoje, guardería é a expressão usada em vários países 

latino-americanos para referir-se à instituição que atende às crianças menores de 3 anos”. 

Conhecer a história da creche em nosso país auxilia na compreensão das funções 

que ela foi desempenhando ao longo da história e as perspectivas que se abrem para a sua 

ação na atual conjuntura. Da existência da primeira creche às atuais houve uma sensível 

mudança de conceito/concepção, em razão de se terem ampliado seus objetivos e respon-

sabilidades junto à criança pequena. 

 
5 A opção pelo emprego do feminino “professoras” deve-se ao fato de ser, predominantemente, formado 
por mulheres o quadro de docentes dessa etapa da Educação Básica (OLIVEIRA; FORMOSINHO; KISHI-
MOTO, 2002). Segundo o Censo Escolar do INEP 2017, 96,6% dos docentes da educação infantil são do 
sexo feminino. Dessas professoras, 54,4% têm menos de 40 anos, os professores do gênero masculino so-
mam 4,3% do total de docentes. (BRASIL, 2017, p.16). Por isso a opção pelo uso do termo professoras, no 
feminino, já que são maioria. 
6  O termo creche, neste texto, faz referência ao atendimento educacional às crianças de 0 a 3 anos, conforme 
disposto na CF/88 e LDB 9.394/96. 
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Muito se tem discutido a respeito do atendimento às crianças de 0 (zero) a 3 (três) 

anos nas Creches e o potencial dessas instituições no sentido de promover a formação 

integral das crianças. A trajetória da Educação Infantil sempre esteve ligada ao conceito 

de infância que o homem construiu ao longo da história. Atualmente, tem crescido a im-

portância atribuída pela sociedade às experiências do indivíduo na primeira infância. 

Com relação às conquistas referentes às políticas públicas para a infância, é pos-

sível afirmar que esse segmento nem sempre esteve fundado apenas no aspecto educaci-

onal e, para entendermos sua história, é preciso que percebamos que esse processo ainda 

está em construção, juntamente com outras histórias, tais como da infância, da família e 

dos demais espaços educacionais.  

A infância passou, ao longo dos tempos, por uma ausência de entendimento e de-

pois por diferentes concepções. Até a Idade Média, no século XVI, havia uma ausência 

de percepção de quem era a criança, conforme ressalta Ariès (1981), sustentando que a 

criança era um ser desconhecido, considerado um adulto em miniatura. 

O século XIX foi marcado pelo surgimento de novas concepções de criança e do 

papel da Educação infantil na formação dela. Emerge educadores que revolucionaram a 

maneira não só de pensar, mas de conceber o trabalho educacional com os pequenos. 

Autores como Comênio, Rousseau, Pestalozzi, Decroly, Froebel e Montessori, entre ou-

tros, estabeleceram as bases para um sistema de ensino mais centrado na criança. “[...] 

Embora com ênfase diferentes, as propostas de ensino desses autores reconheciam que as 

crianças tinham necessidades próprias e características diversas das dos adultos (OLI-

VEIRA, 2002, p. 63). 

No entanto, de acordo com Felipe (2001), é necessário que saibamos que a com-

preensão de infância, criança e desenvolvimento têm passado por várias transformações, 

sobretudo desde o final do século passado. Para a autora: 

 
[...] o avanço de determinadas áreas do conhecimento como a medicina, a bio-
logia e a psicologia, bem como a vasta produção das ciências sociais nas últi-
mas décadas (sociologia, antropologia, pedagogia etc.) produziram importan-
tes modificações na forma de pensar e agir em relação à criança pequena. (FE-
LIPE, 2001, p. 27). 

 

Nota-se que, no caso brasileiro, tivemos ― “[...] um olhar plural sobre a infância”, 

como afirma Pereira (2011, p. 232), porque, ao longo da história, algumas concepções 
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destacaram-se: a assistencialista, a criança cidadã, concebida como o futuro da sociedade, 

a criança como sujeito de direitos, juntamente contextualizando a necessidade do atendi-

mento especializado às crianças em instituições de Educação Infantil. 

No Brasil, como em outros países do ocidente, a tradição assistencial é visualizada 

na história das creches e escolas maternais, voltadas, sobretudo, às crianças oriundas das 

famílias pobres. Segundo Vieira (1999), enquanto modo de guarda diário de crianças pe-

quenas, as creches surgiram vinculadas às necessidades do trabalho feminino industrial 

fora do domicílio, visando também a responder a questões diversas, como o abandono, a 

desnutrição, a mortalidade infantil e a formação de hábitos de higiene. 

No início do século XX, devido à expansão industrial, o papel da mulher passou 

por novas configurações. O nascimento da indústria alterou profundamente a estrutura 

social, modificando os hábitos e costumes das famílias. Outrora as crianças ficavam sob 

os cuidados da própria mãe e no convívio familiar. Devido a essa transformação no seio 

da família, muitas mães tiveram de buscar solução para o cuidado com as crianças fora 

dessa convivência (PASCHOAL; MACHADO, 2009). Entretanto, esses arranjos de ser-

viços de atendimento às crianças não tinham nenhuma proposta institucional. As crianças 

eram acolhidas em creches domiciliares por mulheres conhecidas como “mãe-crecheira” 

cuja função era zelar pela alimentação, higiene, saúde e vestuário.  

O atendimento dos filhos das operárias só obteve atenção e novo tratamento por 

parte da classe empregadora a partir da década de 1920, com a chegada dos imigrantes 

europeus no país, dado que os funcionários mais politizados reivindicaram melhores con-

dições de trabalho e a criação de instituições para seus filhos. Para atender as demandas 

dos operários, instituíram “creches e escolas maternais”, pois, dessa forma, “as mães ope-

rárias produziam melhor” (OLIVEIRA, 1992, p. 18). 

Em 1943, Getúlio Vargas aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

a qual designava “a obrigatoriedade de creches no país, postura essa restrita às empresas 

privadas que empregavam mão de obra feminina em idade fértil e extensiva, apenas, a 

seus filhos até seis meses de idade” (ROSEMBERG, 1989, p. 94). 

Nesse período, as poucas creches existentes fora das indústrias eram de responsa-

bilidade de entidades filantrópicas. Estas eram defendidas por médicos e sanitaristas e o 

trabalho com a criança, segundo Oliveira (1998, p. 47) era de cunho assistencial, ou seja, 



33 
 
“a preocupação era em alimentar, cuidar da higiene e dar segurança física. Não era valo-

rizado um trabalho voltado para a educação, para o desenvolvimento intelectual e afetivo 

das crianças”. A autora ainda afirma que o poder público, naquela época, não se propunha 

a assumir a criação de creches e tampouco cumpriu, desde então, o papel de fiscalizador 

da oferta de berçários pelas empresas.  

Nos anos de 1930 a 1960, alguns grupos sociais passaram a defender a creche 

como promotora de bem-estar social, como uma medida de promoção de saúde junto à 

população mais pobre, como forma de evitar a “marginalidade e a criminalidade” (OLI-

VEIRA et al. 2011, p. 26). Consideravam que o atendimento à criança pequena, fora do 

lar, possibilitaria a superação das precárias condições sociais a que ela estava sujeita, em 

defesa de uma educação compensatória. Por esse motivo, a fim de superar as deficiências 

de saúde e nutrição, assim como as deficiências escolares, foram oferecidas diferentes 

propostas no sentido de compensar tais carências. Essa era a função das creches. Não 

havia a preocupação com o desenvolvimento intelectual das crianças e “um trabalho vol-

tado para a educação, para o desenvolvimento intelectual e afetivo das mesmas não era 

valorizado” (OLIVEIRA, 1992, p. 18). 

Para Kuhlmann Júnior (2010), a educação compensatória trouxe à tona o caráter 

assistencialista e discriminatório da creche. Conforme Martins (2009 apud Oliveira 

2017), para as crianças das camadas populares, ainda hoje, os discursos e as ações, na 

maioria das vezes, têm como fundamento uma concepção de carência. 

Ao longo das décadas, a demanda por instituições de atendimento à infância au-

mentou significativamente. Por volta da década de 1970, período de maior abertura polí-

tica do país, as reivindicações intensificaram-se. A reivindicação por creches, como um 

direito do trabalhador, foi proposta pelos movimentos populares de luta por creches e 

pelas inquietudes das feministas para a mudança desse cenário (ROSEMBERG, 1984). 

O resultado desses movimentos acirrou o debate entre educadores, pesquisadores 

e propositores de políticas públicas no sentido de promover a oferta de Educação Infantil 

comprometida com o respeito aos direitos das crianças e das famílias. Como ganhos para 

a população, houve o aumento do número de creches organizadas, mantidas e geridas 

diretamente pelo poder público, bem como uma maior participação das mães e famílias 

sobre esse espaço. É nesse contexto, das transformações das condições sociais concretas 
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vividas pelos diferentes grupos sociais, que a creche/ berçário configura como um espaço 

de relevância social, política, cultural, educacional e familiar.  

Mais tarde, uma nova concepção de infância faz com que diferentes áreas de es-

tudos, como a psicologia, a sociologia e a educação passassem a considerar as crianças 

indivíduos com necessidades e características específicas. Nessa perspectiva, a criança é 

instituída como sujeito de direito à educação e o professor passa a ser visto como a figura 

mais importante no processo de vivência das crianças, no ambiente educacional.  

Como pudemos perceber, os avanços acima expostos, na conquista da creche 

como estabelecimento educacional, não escondem os desafios. Apesar de grande publi-

cação de documentos voltados para a organização das instituições infantis, como veremos 

na próxima seção, não significa, necessariamente, efetivação das ações voltadas às crian-

ças nos espaços educativos.  

A saída da mulher para trabalhar fora de casa continua a impulsionar a família a 

procurar soluções para o cuidado e a educação dos filhos até hoje, seja no ambiente do-

méstico, comumente a cargo de empregadas domésticas, babás ou avós, seja em institui-

ções como berçários, escolas e creches (AMORIM; ROSSETI-FERREIRA, 1999). Se-

gundo Nunes; Corsino; Didonet (2011), o trabalho feminino continua sendo um fator vin-

culado à demanda por creches, como em seus primórdios. Para Amorim e Rosseti-Ferreira 

(1999), a forma de perceber o cuidado de bebês em ambientes coletivos ainda é bastante 

controversa para os mais diferentes setores da sociedade: leigos, governo, profissionais 

como psicólogos e pedagogos. 

Rosemberg (2014) também destaca que, nas últimas décadas, ainda se mantém 

certa divisão entre as trajetórias da creche e as da pré-escola. Nesse sentido, o que tem 

ocorrido é a formalização da pré-escola, o que a aproxima do Ensino Fundamental, en-

quanto, para a creche, tem havido pouca visibilidade, certa dificuldade de integrá-la ao 

sistema educacional, cuja consequência é sua manutenção no espaço da informalidade. 

Barbosa (2013) compactua com esse pensamento ao explicar que a creche ainda perma-

nece, apesar dos muitos esforços, “exilada” do sistema educacional. 

 
Podemos afirmar que ela tem, na atualidade, um lugar simbólico, legal e insti-
tucional no campo educacional, mas ainda fica evidente o não-lugar da creche 
no sistema educacional, ou seja, na sua integração à pré-escola e ao ensino 
fundamental; na atenção às especificidades de seu funcionamento que exigem 
parâmetros diferenciados da escola regular; na formação dos professores para 
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a compreensão do que significa realizar uma pedagogia com e para crianças 
bem pequenas; na gestão de uma instituição que exige diálogo constante com 
outros campos como saúde, justiça, cultura e assistência social e que tem, com 
as crianças e suas famílias, uma função diferenciada da escola fundamental 
(BARBOSA, 2013, p. 78).  

 

Diante das considerações de Barbosa (2013), fica evidente que o direito à creche, 

como instituição com funções pedagógicas claras e bem definidas, ainda não está imple-

mentado completamente. Contudo, a concepção de creche, como um espaço educativo, é 

relativamente recente. Foi necessário, como dito anteriormente, um movimento histórico, 

social e político para compreender o bebê e a criança pequena como sujeitos que têm 

direito a frequentar um espaço educativo, superando as visões filantrópicas, assistencia-

listas e higienistas com as quais a creche era identificada. A superação desse modelo é 

vista em muitas creches que apresentam objetivos educacionais explícitos, com proposta 

pedagógica fundamentada nas ciências pertinentes, com profissionais qualificados que 

seguem critérios de qualidade e que fazem avaliação de desempenho. 

Do ponto de vista social, a creche vem ganhando papel de destaque e sendo assu-

mida pelos órgãos públicos e pela população como uma alternativa de educação e cuidado 

de bebês e crianças bem pequenas em um contexto coletivo. Mesmo assim sua oferta 

ainda é incipiente quando contrastados os números da população entre 0 e 3 anos e as 

matrículas nas instituições públicas e privadas. Esse movimento de acesso se dará na me-

dida em que as creches forem em número suficiente e adequado à demanda, bem como 

se constituam, de fato, como espaço público de educação coletiva que permita o desen-

volvimento das máximas potencialidades infantis.  

Ao realizarmos essa breve incursão histórica, observamos as diversas configura-

ções propostas para o atendimento dos bebês e das crianças bem pequenas em espaços 

coletivos. A história apresentada proporciona, ainda, a compreensão desse espaço insti-

tucional, considerando o berçário investigado, no qual os bebês e a professora se encon-

travam inseridos, o que nos faz refletir sobre a configuração desse espaço coletivo, toda-

via demarcado por diversas modificações, as quais a creche/ berçário assume atualmente.  
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1.2. Proposições legais sobre a educação de crianças de 0 a 3 anos  

  

O atendimento destinado às crianças de 0-3 anos atualmente é norteado por estu-

dos que comprovam a importância desta fase na sua educação e desenvolvimento, sur-

gindo, desta forma, políticas públicas como sistema de ação. 

 Ao longo do Século XX, a criança passou a ser valorizada como ser humano com 

características específicas e com direitos próprios, portanto, foi um período de mudanças 

que contribuíram para a formulação dos direitos básicos voltados para o atendimento do 

âmbito social às crianças e suas famílias e a educação. 

 Verifica-se que, até meados do final dos anos setenta, pouco se fez em termos de 

legislação que garantisse a oferta desse nível de ensino. Já na década de oitenta, diferentes 

setores da sociedade, como organizações não-governamentais, pesquisadores na área da 

infância, comunidade acadêmica, população civil e outros, uniram forças com o objetivo 

de sensibilizar a sociedade sobre o direito da criança a uma educação de qualidade desde 

o nascimento. A pressão desses movimentos na assembleia Constituinte possibilitou a 

inclusão da creche e da pré-escola no sistema educativo. 

Contudo, pode-se dizer que foi preciso quase um século para que o processo de 

construção do atendimento institucional em espaços coletivos de educação e cuidado para 

todas as crianças fosse reconhecido efetivamente como um direito. Em 1988, com a pro-

mulgação da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a Educação Infantil foi considerada 

como um direito na sociedade brasileira e em 1990, com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, Lei 8069/90). Dessa forma, a educação das crianças foi incluída 

no capítulo da Educação como um direito da criança, uma opção da família e um dever 

do Estado. Ou seja, concedeu às crianças menores de 5 anos o direito à Educação Infantil, 

como uma etapa da educação. Para Campos; Rosemberg e Ferreira (1993, p. 18): 

 
Esse fato, por si só, representa um avanço extremamente significativo em di-
reção a uma realidade mais favorável ao desenvolvimento integral da criança 
brasileira. Enquanto as constituições anteriores limitavam-se a expressões 
como “assistir” ou “amparar a maternidade e a infância”, a nova Carta nomeia 
formas concretas de garantir, não só esse amparo, mas, principalmente, a edu-
cação dessa criança. 
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 Assim, pela primeira vez na história do Brasil, a criança passou a ser vista como 

um ser social e de direitos, tendo firmado pela constituição o acesso à creche, sendo dever 

do Estado a oferta de vagas. O artigo 54, inciso IV determina que: “É dever do Estado 

com a Educação, a garantia de atendimento em creche e Pré-escola às crianças de 0-6 

anos de idade” (BRASIL, 1988, p. 21). 

 Os direitos das crianças são apresentados em diferentes seções do documento. 

Tratando do bebê, foco desta pesquisa, representa seus direitos quando garante o direito 

à educação, à segurança, à proteção à maternidade e à infância. De acordo com Rosem-

berg (2010, p. 171) “após a Constituição de 1988, a socialização torna-se uma finalidade 

maior da educação da criança pequena, ao lado da promoção de seu desenvolvimento 

físico emocional e intelectual”. 

Nos anos seguintes à aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre 

1994 a 1996, foram publicados pelo Ministério da Educação documentos importantes in-

titulados Política Nacional de Educação Infantil, os quais estabeleceram as diretrizes pe-

dagógicas com o objetivo de expandir a oferta de vagas e promover a melhoria da quali-

dade de atendimento nesse nível de ensino; e Critérios para um atendimento em creches 

que respeite os direitos fundamentais das crianças, que discute a organização e o funci-

onamento interno dessas instituições. Esses documentos foram importantes no sentido de 

garantir melhores possibilidades de organização do trabalho educativo no interior dessas 

instituições. 

Além da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

de 1990, destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, LDB 

9394/96) que traz importantes contribuições reconhecendo, ao tratar da composição dos 

níveis escolares, a educação infantil como primeira etapa da Educação Básica, conforme 

a lei:  

 
Seção II- Da Educação infantil. Art.29. A educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança 
até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 
Art.30º. A educação infantil será oferecida em: I-creches, ou entidades equiva-
lentes para crianças de até três anos de idade (BRASIL, 1996, p.12). 
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 A referida lei ainda propôs um avanço significativo no sistema educacional brasi-

leiro, ao determinar a municipalização da educação, concedendo ao Município o dever de 

organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino. Res-

salta-se, ainda, em seu artigo 11, inciso V, a obrigatoriedade de ofertar a Educação Infantil 

em creches e pré-escolas. 

Esses movimentos legais de inclusão da creche no sistema educativo oportuniza-

ram o avanço de propostas pedagógicas no sentido do reconhecimento das necessidades 

específicas das crianças menores de 5 anos de idade. Destarte, Haddad também cita a 

importância de alguns dos avanços proporcionados pela lei:  

 
Primeiro porque representa um grande passo para a superação do caráter assis-
tencialista predominante nos programas destinados à essa faixa etária. Se-
gundo, porque cria a necessidade de formulação de uma política nacional, es-
tabelecendo diretrizes básicas para a implantação e desenvolvimento de pro-
gramas de creches e pré-escolas no Brasil. Terceiro, porque corresponde a um 
princípio que vem sendo defendido por áreas ligadas ao movimento de mulhe-
res, ou seja: a educação através da creche e pré-escola vinculada aos direitos 
da criança e não da mãe trabalhadora ou da família pobre, fator tradicional-
mente responsável por negligenciar as características específicas das crianças 
nesses programas (HADDAD, 1993, p. 32). 

 

 Nesse contexto, dentre os documentos produzidos por especialistas, Maria Malta 

Campos e Fúlvia Rosemberg elaboraram o documento Critérios para um atendimento em 

creche que respeite os direitos fundamentais da criança. Publicado em 2009, o docu-

mento vem no sentido de orientar as instituições em relação ao compromisso ético a ser 

assumido por professores, gestores e profissionais do quadro de apoio das escolas no que 

diz respeito às crianças pequenas e aos bebês. 

Cabe destacar o fato de que esse material inspirou outros documentos legais pro-

duzidos a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). A 

partir dos princípios dispostos nessa referida legislação, o Referencial Curricular Nacio-

nal para Educação Infantil (BRASIL, 1998ª) foi o primeiro documento pós LDB, publi-

cado com o objetivo de auxiliar o professor na realização da rotina com as crianças de 0 

a 5 anos e 11 meses com o objetivo de contribuir para a implementação de práticas edu-

cativas de qualidade no interior dos Centros de Educação Infantil. Esse documento apre-

senta eixos norteadores para o trabalho com as crianças pequenas articulando o educar, o 

cuidar e o brincar como essenciais para o seu desenvolvimento integral. 
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A partir dessas duas importantes leis, houve o desdobramento de outras tantas, 

seguidas de vários documentos oficiais que buscaram subsidiar o trabalho pedagógico 

com os bebês e as crianças pequenas. Dentre eles: os Referenciais Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (BRASIL, 1998ª); os Planos Nacionais de Educação (BRASIL, 

Lei n° 10.172/ 2001 e Lei nº 13.005/ 2014), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica (BRASIL, 1998b, 2013); as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1999, 2009); os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006a); os Parâmetros Nacionais de Quali-

dade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006b); os Indicadores da Qualidade na Edu-

cação Infantil (BRASIL, 2009b) e as Orientações sobre Convênios entre Secretarias Mu-

nicipais de Educação e Instituições Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas sem 

fins lucrativos para a oferta de Educação Infantil (BRASIL, 2009d); o Marco Legal da 

Primeira Infância (BRASIL, Lei nº 13.257/2016), dentre outras normatizações que esta-

belecem parâmetros que devem ser atendidos no que se refere à garantia de educação das 

crianças pequenas. 

Dentre os documentos citados cabe ressaltar o Plano Nacional de Educação 

(PNE) que aponta uma concepção importante acerca do atendimento aos bebês.  

 
Se a inteligência se forma a partir do nascimento e se há “janelas de oportuni-
dade” na infância quando um determinado estímulo ou experiência exerce 
maior influência sobre a inteligência do que em qualquer outra época da vida, 
descuidar desse período significa desperdiçar um imenso potencial humano. 
Ao contrário, atendê-la com profissionais especializados capazes de fazer a 
mediação entre o que a criança já conhece e o que pode conhecer significa 
investir no desenvolvimento humano de forma inusitada. Hoje se sabe que há 
períodos cruciais no desenvolvimento, durante os quais o ambiente pode influ-
enciar a maneira como o cérebro é ativado para exercer funções em áreas como 
a matemática, a linguagem, a música. Se essas oportunidades forem perdidas, 
será muito mais difícil obter os mesmos resultados mais tarde. 

 

Uma análise sintetizada do panorama desse atendimento recente no país é apre-

sentada no PNE e reconhece que há muitos desafios a superar, como a grande demanda 

por vagas e o déficit de atendimento, a precariedade da estrutura física e o investimento 

na formação profissional daqueles que atuam com crianças de 0-3 anos de idade. Consi-

derando principalmente “o aumento do número de famílias abaixo do nível de pobreza no 

Brasil, que vem se verificando nos últimos anos, conclui-se que há uma demanda 
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reprimida ou não atendimento das necessidades de seus filhos pequenos” (BRASIL, 2000, 

p.12). 

O atual Plano Nacional da Educação (2014-2024), aprovado em junho de 2014, 

tem demonstrado que as metas não foram alcançadas, mas sumariamente estabelecidas 

novamente com a proposta da universalização do atendimento de crianças de 4 a 5 anos 

de idade até 2016 e mantém a meta de lançar 50% do atendimento à população de 0-3 

anos até 2020. 

 Outra referência significativa a ser considerada em nossa investigação são as Di-

retrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), documento 

mandatório que dispõe entre outros itens a proposição da Proposta pedagógica/Currículo 

implementada pelas creches e pré-escolas para se pensar as práticas e as relações estabe-

lecidas no âmbito da creche/berçário. Discutiremos essa questão de maneira mais siste-

matizada, nesta pesquisa, no capítulo que aborda o currículo na educação infantil.  

 Há outros documentos mais recentes nessa direção da reorientação curricular, 

como o Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 2015), que propõe 

o questionamento acerca das relações entre adultos, crianças e bebês e a organização dos 

tempos e espaços, considerando o protagonismo e autoria dos bebês e crianças pequenas, 

o reconhecimento das diversidades e o compromisso com a igualdade. 

 A Educação Infantil vive em processo contínuo de revisão da sua concepção de 

educação, por meio da mobilização dos estudiosos da área e da sociedade. Atualmente, o 

foco de discussão sobre currículo encontra-se na Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC (BRASIL, 2017) que teve sua terceira versão publicada no dia 06 de abril de 

2017— prevista nos marcos legais como Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de 1996 e no Plano Nacional de Educação em 2014. Tal documento 

objetiva servir de referência na elaboração dos currículos para as etapas da Educação 

Básica e das propostas pedagógicas das instituições escolares.  

São inegáveis as conquistas evidenciadas nas legislações e documentos citados, 

porém, ainda existem muitas contradições no que se refere à concretização, por meio das 

práticas pedagógicas difundidas sobre a creche/berçário, dos direitos conquistados e le-

galizados para as crianças da Educação Infantil, especialmente, quando se trata das apren-

dizagens e relações qualificadas na perspectiva do desenvolvimento das crianças de zero 



41 
 
a três anos de idade. Pensar o espaço coletivo da creche e a forma como ele vem tornando-

se um lugar socialmente construído pelas e para as crianças exige que se considerem suas 

manifestações e expressões, concebendo-as como seres sociais plenos, com especificida-

des próprias da infância como etapa da vida (AGOSTINHO, 2003). Significa considerar 

legislações, documentos, propostas pedagógicas e pesquisas que privilegiem a educação 

das crianças pequenas. 

 

1.3 Creches no contexto da Rede Municipal de Barueri 

 

Nesta seção, tecemos um breve recorte do atendimento educativo de bebês e cri-

anças bem pequenas do grupo etário de 0-3 anos em instituições de educação, as creches 

e escolas maternais do município de Barueri- SP, onde se situa esta pesquisa.  

 

O Município de Barueri 

  

A fundação da cidade de Barueri data da época dos jesuítas, no início do século 

XVI. Para os historiadores, a cidade tem sua origem no “aldeamento de Barueri, fundado 

em 11 de novembro de 1560 pelo padre José de Anchieta, que ergueu à margem direita 

do rio Tietê, pouco acima da confluência com o Rio Barueri Mirim, a Capela de Nossa 

Senhora da escada, hoje padroeira do município” (BARUERI, 2015). 

 O povoado cresceu e tornou-se um polo importante no Brasil colônia. Em 1870, 

iniciou-se a construção da Estrada de Ferro Sorocabana e em 1875, com a inauguração 

do primeiro trecho, Barueri ganhou sua estação ferroviária, tornando-se importante entre-

posto de cargas. O movimento emancipacionista culminou com a criação do município 

em 24 de dezembro de 1948, pela Lei nº 233. 

 Barueri é um município da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)7, no es-

tado de São Paulo, na Região Sudeste do Brasil. Dista 26 km da Praça da Sé, marco zero 

 
7 O estado de São Paulo tem seis regiões metropolitanas, sendo a Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP) a maior do estado e do Brasil, além de se constituir como o maior polo de riqueza nacional. Vive 
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da capital paulista. O município concentra sua população em zona urbana e tem uma den-

sidade demográfica de 3.509 habitantes por quilômetro quadrado, com uma população de 

240 656 habitantes, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir 

1973, o desenvolvimento econômico de Barueri ganhou força quando a Câmara Munici-

pal aprovou a Lei de Zoneamento Industrial, que permitiu o surgimento de polos empre-

sariais como o Tamboré e Alphaville. Hoje, o bairro de Alphaville é a principal fonte de 

arrecadação de impostos do município.  

 Atualmente, Barueri é um grande centro financeiro do estado de São Paulo e a 14ª 

cidade mais rica do Brasil. No entanto, é um município que apresenta uma grande dispa-

ridade econômica, com bairros de extrema pobreza e outros nobres, como Alphaville e 

Tamboré. 
 
Figura 2 – Mapa do município de Barueri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Wikipédia 

 

Indicadores da educação Infantil do município de Barueri  

 

As escolas municipais de Barueri são consideradas de qualidade, se comparadas 

com as da região: muitos alunos de outras cidades como Carapicuíba, Jandira, Osasco e 

Itapevi são usuários da rede de ensino da cidade. Ao contrário das cidades vizinhas, Ba-

rueri tem uma grande arrecadação de impostos de Alphaville, o que possibilita investi-

mentos na área de educação.  

 
nesse território quase 50% da população estadual, segundo estimativa do IBGE para 2015. Disponível em: 
https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP. Acesso em: 11 jun. 2020 (Redação adaptada). 

https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP
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As Escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Barueri consti-

tuem-se de Creche / Maternal (0 a 3 anos e 11 meses) e Pré-Escola (4 a 5 anos e 11 meses). 

A princípio, registramos que a denominação creche não é utilizada para designar as ins-

tituições de atendimento, utilizando-se, portanto, as seguintes denominações: EMEI (Es-

cola Municipal de educação Infantil) / EMMEI (Escola Municipal Maternal de educação 

infantil) / EMEICE (Escola Municipal de educação Infantil Complexo Educacional) /, 

doravante denominadas de Unidades Escolares. São mantidas pelo Poder Público Muni-

cipal, administradas pela Secretaria de Educação e algumas creches, gerenciadas por Or-

ganizações Sociais, com base nos dispositivos constitucionais vigentes, na Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na legis-

lação emanada pela Administração Municipal, pelo Conselho Municipal de Educação. 

Consideramos necessário apresentar alguns dados relacionados aos indicadores 

da educação infantil que nos permitem um breve recorte do contexto local, segundo 

informações do Relatório Anual e Bianual de Monitoramento do Município de Barueri, 

período de 2015-2017, em conjunto com Plano Municipal de Educação-PME. 

No quadro 1, apresentamos a relação entre número de matrículas iniciais na edu-

cação infantil e número de escolas da Rede, conforme os dados do relatório do PME. 

Quadro 1 – Matrícula inicial na EI e número de escolas da rede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: relatório anual e bianual de monitoramento (2015-2017, p.8). Disponível em: 
https://www.educbaueri.sp.gov.br/ - Plano Municipal de Educação (PME). 
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Verifica-se a ampliação da rede física acompanhando o número de alunos matri-

culados no atendimento da demanda manifesta, demonstrando um relativo equilíbrio en-

tre matrículas/escolas.  

Segundo Censo Escolar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2018, em Barueri, 20.574 crianças estavam matriculadas na educação infantil, sendo 

10.196 delas na creche e 10.378 na pré-escola. Consta também a ampliação da rede totali-

zando 48 escolas, sendo 34 da Rede municipal e 14 da Rede privada. Essas crianças perma-

necem nas creches em regime de período integral. No ranking do censo, Barueri ocupa posi-

ção favorável em relação ao número de crianças matriculadas no município, comparado a 

outras cidades do estado ocupando a 13ª posição na educação infantil. 

A meta em atender no mínimo 50% das crianças de até três anos já foi alcançada 

tendo atendido 65% da demanda manifesta no período de 2017. Essa meta prevista pelo 

Plano nacional de Educação (PNE) para o período 2014 a 2024, aprovado por meio da 

Lei 13.005, de 24 de junho de 2014, tem por finalidade universalizar, até o ano de 2016, 

o atendimento na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e previu 

ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até três anos até o final de sua vigência. 

 

Quadro 2 – Meta de atendimento na EI 
 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

Fonte: relatório anual e bianual de monitoramento (2015-2017p. 8). Disponível em: https://www.educba-
rueri.sp.gov.br/ - Plano Municipal de Educação (PME). 
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Na situação apresentada pela análise do relatório do PME do município de Baru-

eri-SP, no que se refere ao planejamento da expansão da educação infantil, evidenciou-se 

a postura de reproduzir a meta 1 do PNE (2014-2024). 

Porém, supõe-se que para o cumprimento da meta, tal como estabelecida no PNE, 

de expansão da oferta e do atendimento da etapa da educação infantil propiciado pelo 

município, a estratégia indicada se dê por meio do estabelecimento de convênios com 

instituições privadas filantrópicas, confessionais e ou/comunitárias, em especial no seg-

mento das creches por meio de parcerias e/ou convênios entre municípios e instituições 

externas. Compartilhando essa hipótese, há também que se considerar que o próprio PNE 

aventa possibilidades de parcerias entre a administração pública e as organizações da so-

ciedade civil, como, por exemplo, ao prever como uma das estratégias para consecução 

da meta de expansão do atendimento da educação infantil (Meta 1): “articular a oferta de 

matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de assistência 

social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública” (BRASIL, 

PNE, 2014, p. 2). 

Estudos que se voltam a análises dos dados disponíveis quanto ao atendimento na 

educação infantil em redes públicas municipais revelam que, apesar da tendência à ex-

pansão, há uma demanda não atendida, em especial em creches, e evidenciam, também, 

condições desiguais de acesso, seja em relação às regiões e aos estados brasileiros, seja 

em relação às características socioeconômicas, de raça e de gênero das crianças (FER-

NANDES; DOMINGUES, 2017 apud SOUZA; PIMENTA; 2019). 

É preciso também considerar que a Educação Infantil como primeira etapa da 

Educação Básica não é ainda uma realidade efetivamente concretizada em todos os mu-

nicípios brasileiros. Esta menção é importante quando se refere à condição da educação 

das crianças de 0 a 3 anos. Embora já se tenha avançado significativamente nas condições 

objetivas de atendimento na Educação Infantil, a demanda de 0 a 3 anos é, ainda, bem 

maior que a oferta de vagas; a contratação de profissionais para as creches continua, em 

muitas redes municipais, inadequada à nova lei, mantendo exigência de formação abaixo 

do que é exigido na pré-escola; e, ainda, as propostas pedagógicas nas redes municipais 

e nas próprias instituições não apresentam de forma clara e visível as singularidades pre-

sentes nas ações direcionadas aos bebês. 
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 O acompanhamento e a análise desses indicadores possibilitariam um panorama 

ampliado sobre percurso da Educação Infantil no munícipio onde se realizou a pesquisa. 

Apresentamos nesta seção apenas um dos indicadores como possibilidade de contextua-

lizar as instituições educativas para as crianças de 0 a 3 anos. Temos ciência de que se faz 

necessária uma pesquisa de largo alcance acerca das vertentes: da preparação/ formação 

continuada dos profissionais que atuam nas creches/ berçários e as propostas pedagógicas 

desse segmento que respondem à singularidade da faixa etária. 
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      Construção do currículo na educação infantil 
     na perspectiva do lugar ocupado pelos bebês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 



48 
 
2. CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERS-
PECTIVA DO LUGAR OCUPADO PELOS BEBÊS  

 
 
 
Às vezes, tornamos as coisas um tanto complicadas para entender sua simpli-
cidade óbvia; em outros casos, elas parecem ser simples, e perdemos de vista 
sua complexidade. Temos uma sensação contraditória ao falar do currículo, 
pois sentimos, por um lado, a necessidade de simplificar para que nos façamos 
entender, o que nos transforma em seus promotores [...]. Por outro lado, [...] 
damo-nos conta de que nesse conceito se cruzam muitas dimensões (SACRIS-
TÁN, 2013c, p. 16). 

 

Discussões referentes ao currículo implementado nas instituições de Educação In-

fantil, em específico no berçário da creche e sua Proposta Pedagógica (PP), somam-se 

também à importância desta pesquisa, pois o tema acerca das práticas pedagógicas no 

contexto do berçário, entendido por nós como o currículo em ação, tem estado entre aque-

les que mais inquietam os profissionais da área infantil, visto que as práticas, principal-

mente em creches, carecem de intencionalidade educativa, esbarrando em ações impro-

visadas e não sistematizadas quando pensamos nos bebês e nas crianças bem pequenas 

em processo de ingresso no ambiente institucional.  

Essa questão faz-se necessária, pois ao tratar-se especificamente da educação dos 

bebês, exige-nos abordar a articulação entre currículo e a educação infantil. Considera-

mos que as discussões em torno do currículo de Educação infantil sempre geram muitas 

polêmicas entre os educadores e especialistas da área (BARBOSA; RICHTER, 2010). 

Embora essa temática seja posta em pauta como objeto de discussão de Políticas Nacio-

nais é ainda bastante controversa. O estranhamento amplia-se quando a abordagem inclui 

a discussão curricular na creche com bebês e crianças bem pequenas de zero a três anos 

de idade (AMORIM; DIAS, 2012). A construção do currículo para essa faixa etária pare-

cer corroborar com o entendimento de modelo e concepção vindos de outros segmentos 

da educação básica. 

Por acreditarmos que a organização das práticas educacionais e das experiências 

desenvolvidas no contexto da creche/ berçário podem afetar a construção das identidades 

das crianças e contribuir com a ampliação do seu repertório de conhecimento, ou seja, o 

currículo, é que abordamos nesta seção algumas considerações acerca do currículo para 

bebês.  
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A palavra currículo vem do vocábulo Scurrere, que significa correr e refere-se a 

curso ou carro de corrida (GOODSON, 2013). De acordo com o autor, em razão desse 

significado, o currículo é definido como “um curso a ser seguido, ou mais especifica-

mente, apresentado”. Segundo o autor, a partir dessa definição forjou-se desde muito cedo 

um vínculo entre currículo e prescrição que, com o passar do tempo sobreviveu e fortale-

ceu-se, tornando-se também o seu conceito associado a classes, disciplinas e escolariza-

ção. (GOODSON, 2013, p. 31) 

De acordo com Silva (2007), é provável que o currículo tenha surgido, pela pri-

meira vez, como objeto de estudos e pesquisas nos Estados Unidos, nos anos de 1920, no 

período da industrialização e dos movimentos imigratórios, época em que se deu a mas-

sificação da escolarização e apareceu o interesse de pessoas ligadas à administração da 

educação de racionalizar o processo de desenvolvimento e testagem de currículos. 

O modelo inicial de currículo é a fábrica, ou seja, o currículo é visto como “um 

processo de racionalização de resultados educacionais cuidadosa e rigorosamente espe-

cificados e medidos” (BOBBITT, 1918, apud SILVA, 2007, p. 12). 

Na informação de Silva (2007), o termo currículo, com o sentido que lhe é atribu-

ído atualmente, só passou a ser utilizado muito recentemente em países europeus como 

França, Alemanha, Espanha e Portugal, sob a influência da literatura educacional estadu-

nidense. Somente no final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, os estudos, debates, 

temáticas e teorizações sobre currículo se intensificaram e se diversificaram sob a influên-

cia dos estudos de Michel Apple, Henry Giroux e Michel Young. 

Silva (2007) defende o argumento de que o currículo é um espaço de relações de 

poder e que as “teorias do currículo, na medida em que buscam dizer o que o currículo 

deve ser, não podem deixar de estar envolvidas em questões de poder.” (SILVA, 2007, p. 

16). Segundo o autor, selecionar as diversas disciplinas que compõem o currículo consti-

tui-se, também, em uma questão de poder. 

Sendo assim, o currículo, ao mesmo tempo em que expressa os interesses dos gru-

pos dominantes nas relações de poder, reforça essas relações já existentes, contribuindo 

para que os grupos dominantes continuem no comando e as classes subjugadas continuem 

sendo subjugadas. 
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 Goodson (2013, p. 142) alerta para a noção de que é preciso sair de um currículo 

prescritivo para um “currículo como narração de identidade, do ensino cognitivo prescrito 

para o ensino narrativo de vida”. De acordo com o autor, é necessário superar a visão de 

currículo entendido apenas como seleção prescritiva de conteúdos a serem transmitidos 

aos “alunos” mediante lições planejadas pelos professores e passar a compreendê-lo como 

prática pedagógica e vislumbrar os efeitos desse no processo educativo de meninos e me-

ninas no espaço coletivo. 

 Em referência à Educação Infantil, Silva (2014, p. 10) aponta que, logo após esta 

etapa ter sido inserida no sistema de ensino pela LDB 9394/96, mudanças significativas 

ocorreram no atendimento às crianças e no trabalho dos professores, incluindo procedi-

mentos como a elaboração do projeto político pedagógico e definição de currículo, o que, 

de certa maneira, abrange as instituições voltadas ao atendimento das crianças de 0-3 anos 

de idade. 

Após esse reconhecimento, percebe-se uma preocupação crescente, a partir da dé-

cada de 1990, em relação à necessidade de definir um currículo para a Educação Infantil 

(KRAMER, 2002). Reivindica-se uma organização curricular que, concomitantemente, 

atenda às exigências legais impostas pela legislação educacional – articulando o currículo 

oficial/prescrito ao currículo vivido (SACRISTÁN, 2000) por meninos e meninas no con-

texto de creches e pré-escolas – e respeite, de igual modo, as especificidades etárias das 

crianças de até seis anos de idade (BARBOSA; RITCHER, 2015). 

Com a iniciativa de implementação de uma Política Nacional para a Educação 

Infantil a partir dos anos 90 que definiu as diretrizes pedagógicas, tornaram-se evidentes 

algumas fragilidades, tais como:  

 
[...] a insuficiência e a inadequação de espaços físicos, equipamentos e mate-
riais pedagógicos (especialmente brinquedos e livros); a não incorporação da 
dimensão educativa nos objetivos da creche; a separação entre educar e cuidar; 
a inexistência de currículos e propostas pedagógicas [...]. (BRASIL, 1996, 
p. 13) (grifo nosso). 

 

Esse interesse resultou na elaboração de documentos específicos sobre o tema, 

como o Referencial Curricular para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998ª), que 

deveria servir de “base na elaboração de projetos educativos singulares e diversos” 
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(BRASIL, 1998, apresentação), com orientações às instituições para que incorporassem 

as funções de educar e cuidar nas práticas de maneira integrada. 

O RCNEI (BRASIL, 1998ª) explicita que contemplar o cuidado no contexto da 

Educação Infantil significa “compreendê-lo como parte integrante da educação, embora 

possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pe-

dagógica [...]. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades” (BRASIL, 

1998ª, v.1, p. 24).  

Pensar em um currículo para os bebês significa abarcar essas duas frentes, a de 

cuidar e educar. Barbosa (2010) defende essa especificidade para os bebês sustentada 

pelas ações que se referem aos limites entre educar e cuidar como dimensões intrinsica-

mente ligadas e inseparáveis do ponto de vista da prática pedagógica (BARBOSA, 2010, 

p.6). O documento Práticas Cotidianas na Educação Infantil: bases para reflexão sobre 

as orientações curriculares (2009c) traz contribuições importantes principalmente no de-

senvolvimento de um currículo que possibilite a compreensão do binômio educar e cui-

dar, em uma perspectiva de direitos dos bebês. 

 

Em primeiro lugar, o ato de cuidar ultrapassa processos ligados à proteção e 
ao atendimento das necessidades físicas de alimentação, repouso, higiene, con-
forto e prevenção da dor. Cuidar exige colocar-se em escuta às necessidades, 
aos desejos e inquietações, supõe encorajar e conter ações no coletivo solicita 
apoiar a criança em seus devaneios e desafios, requer interpretação do sentido 
singular de suas conquistas no grupo, implica também aceitar a lógica das cri-
anças em suas opções e tentativas de explorar movimentos no mundo. E, final-
mente, o ato de educar nega propostas educacionais, que optam por estabelecer 
currículos prontos e estereotipados, visando apenas resultados acadêmicos, que 
dificilmente conseguem atender a especificidade dos bebês e das crianças bem 
pequenas como sujeitos sociais, históricos e culturais, que têm direito à educa-
ção e ao bem estar (BRASIL, 2009c, p. 69). 

 Tomado o cuidado na organização curricular como algo indissociável do processo 

educativo, as DCNEIs (BRASIL, 2009) asseguram que o mesmo tem um caráter ético e 

retomam ainda que o cuidado na sua dimensão necessariamente humana de lidar com 

questões de afetividade e intimidade não é característica apenas da etapa da Educação 

Infantil, mas coloca-se como uma tarefa complexa que abrange todos os níveis.  

 Ao discorrer acerca do currículo na Educação Infantil, Barbosa e Richter (2015, 

p. 190) argumentam que ainda existem muitos equívocos com relação à ideia de currículo 
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para essa etapa da Educação Básica, por isso defendem que “o debate sobre currículo na 

Educação Infantil necessita, sim, ser intensificado”. 

No que se refere ao currículo para bebês, é importante pensar que se é desafio 

propor um currículo para as crianças maiores, esse parece muito maior quando trata de 

propostas curriculares relacionadas à educação de bebês nas creches. É necessária, entre-

tanto, a elaboração de um currículo para eles “porque nos faz refletir e avaliar nossas 

escolhas e nossas concepções de educação, conhecimento, infância e criança, reorien-

tando nossas opções.” (BARBOSA; RICHTER, 2009, p. 30).  

As mesmas autoras defendem, ainda, o fato de ser necessário que as instituições 

de educação de bebês e crianças bem pequenas pensem e pratiquem ações diferentes das 

utilizadas no modelo escolar organizado em “aulas” e baseado na transmissão de conte-

údo. Nesse sentido, Martins Filho (2016, p. 14) ressalta que há, no campo pedagógico, 

uma tendência em supor que as crianças só aprendem aquilo que os adultos ensinam por 

meio da transmissão. Para o autor: 

 
Garantir processos educacionais que ultrapassem a preocupação com o ensino, 
em seu sentido apenas instrucional e de transmissão, nos parece um grande 
desafio. Também avançar nas relações com as crianças para além do controle 
dos tempos, espaços e materiais nos parece que, ainda é, uma prerrogativa a 
ser construída com as professoras de Educação Infantil. (MARTINS FILHO, 
2016, p. 14) 

  

Alguns professores sentem, no entanto, dificuldade de compreender a importância 

da participação dos bebês na constituição da docência. Martins Filho (2016, p. 21) asse-

vera que: “construir uma ação educativa e de cuidado com bebês e crianças, que seja 

promotora de uma subjetivação autêntica e uma autonomia real, é algo que ainda está por 

ser construído no interior das instituições de vida coletiva”. Compreender que currículo 

também acontece na creche a partir daquilo que não é ensinado por nenhum adulto ou por 

outras crianças, portanto, não há como prever ou predeterminar o que o bebê e a criança 

bem pequena podem ou não aprender. 

Como afirmam Barbosa e Richter (2009, p. 26), esses sujeitos aprendem, “não a 

partir de informações científicas parciais ou conhecimentos fragmentados, mas através de 

processos dinâmicos de interações com o mundo”. Quando os bebês e as crianças bem 

pequenas brincam, interagem e participam ativamente das práticas cotidianas e sociais, a 
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sua curiosidade sobre temas, fatos e acontecimentos aumenta e, consequentemente, o seu 

conhecimento de mundo também cresce (BARBOSA; RICHTER, 2009, p. 26). 

Considerando que os bebês são potentes e capazes de aprender, desde que os va-

riados contextos coletivos de educação possibilitem as condições adequadas no sentido 

de promover experiências significativas e estimulantes com diferentes materiais e em es-

paços adequados, é importante que as instituições de Educação Infantil estejam prepara-

das para recebê-los com uma proposta curricular que respeite suas necessidades e especi-

ficidades e que dê visibilidade aos seus modos de ser, agir e se posicionar no mundo 

(BARBOSA, 2010; DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2019; GUIMARÃES, 2011). 

Diante desse contexto, corroboramos com as ideias defendidas pelos autores e 

postulamos aqui a possibilidade de um currículo que considere a inclusão dos bebês nos 

processos de planejamento, vivenciados e construídos em múltiplos espaços possibili-

tando a construção de práticas produtoras de sentido para as políticas curriculares voltadas 

para a faixa etária de 0 a 3 anos.  

Em consonância com a presente investigação sobre as práticas educativas no ber-

çário, vimos a importância de apresentar na seção seguinte a discussão sobre o currículo 

na EI, ressaltando as diretrizes que orientam essas práticas.  

 

2.1 Proposta Pedagógica/Currículo na Educação infantil: perspectiva das DCNEIs 
 

Abordamos nesta pesquisa a necessidade de se pensar práticas pedagógicas espe-

cíficas que propiciem possibilidades de experiências significativas por meio da inserção 

dos bebês nas práticas sociais e culturais que acontecem no cotidiano do berçário. Anali-

samos as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEIs) com foco 

no que é entendido por Proposta Pedagógica/ Currículo e como as diretrizes são imple-

mentadas pela unidade infantil em relação às práticas docentes. 

 Barbosa (2010) apresenta-nos em seus estudos uma determinada postura em rela-

ção ao currículo, dizendo que “[...] ainda não é frequente o uso da palavra currículo”. (p. 

2). Aponta que as instituições, muitas vezes, optam por utilizar outros termos como: “[...] 

proposta político-pedagógica, orientação curricular, propostas pedagógicas, propostas 

curriculares, ou seja, expressões mais abrangentes”. (BARBOSA, 2010, p. 2). 
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Kramer (BRASIL, 1996b) não diferencia proposta pedagógica de currículo e des-

taca que “[...] toda proposta pedagógica tem uma história que precisa ser contada”. Para 

ela, nessa proposta, estão expressos “[...] sempre os valores que a constituem, e precisa 

estar intimamente ligada à realidade a que se dirige” (BRASIL, 1996b, p. 18). Pensando 

em cada realidade, a autora aponta para a impossibilidade de uma proposta única, posto 

que a realidade é múltipla e se expressa no interior do espaço educativo.  

Entendemos a proposta pedagógica e o currículo como o plano e a execução do 

objetivo educacional, ou seja, como termos complementares, pois depois de se elaborar 

uma proposta sua execução se expressa no currículo em ação, isto é, no cotidiano das 

instituições. Assim, nós o entendemos como termos indissociáveis. 

Essa visão e estruturação de currículo/ proposta pedagógica tornaram-se possíveis 

após as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil (2009), que têm apontado 

uma proposta de currículo baseado na brincadeira por meio das interações, incluindo 

abordagens que proporcionam o conhecimento de si e do outro produzindo cultura, por 

intermédio das múltiplas linguagens. 

Antes dar sequência, ressaltamos que a Revisão das DCNEIs (2009) foi um com-

plementação da Resolução nº 1, de 7 de abril de 1999 e, além de orientar a formulação de 

políticas, incluindo a formação de professores e demais profissionais da Educação, tam-

bém norteia o planejamento, desenvolvimento e avaliação pelas unidades de seu Projeto 

Político-Pedagógico e servem para informar as famílias das crianças matriculadas na Edu-

cação Infantil sobre as perspectivas de trabalho pedagógico que podem ocorrer. 

Em poucas palavras, é possível perceber a diferença entre as DCNEIs (1999) que 

apresentavam a concepção de currículo e, após dez anos, as DCNEIs (2009) quando as 

instituições passaram a ter um norte para elaboração do currículo, pois apresentam a con-

cepção de currículo, de criança e de Educação Infantil de forma mais clara considerando 

as experiências e saberes das crianças. Conforme o artigo 3º da CNE/CEB nº 5/2009: 

 
O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhe-
cimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, cientí-
fico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças 
de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, DCNEIs, 2009, art. 3º).  
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Dessa forma, a Proposta pedagógica, como a própria descrição esclarece, relaci-

ona-se à proposições e planos, os quais são explicitados como modo de deixar registrado 

o que se pretende alcançar, através do currículo, que, como vimos, refere-se às ações 

concretizadas no cotidiano das creches, ou seja, se expressam no currículo em ação. As 

DCNEIs continuam a explicitar, em seu artigo 8º, que: 

 
[...] a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 
objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens, as-
sim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e interação com outras crianças (BRASIL, 2009ª, 
p.20).  
 

 Desse modo, o referido documento coloca, no cenário das políticas de cunho man-

datório para educação infantil, a criança como protagonista, a partir de seu nascimento, 

centro do processo educativo e do planejamento curricular, ao afirmar que: 

 
As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a cri-
ança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, 
nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identi-
dade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, ex-
perimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (BRASIL, DCNEIs, 2009, art. 4º). 
 

Na defesa da criança como essência do planejamento curricular, Oliveira (2010) 

assegura que ela não só se adéqua à cultura, mas constrói a sua própria, em suas relações 

sociais estabelecidas com adultos, seus pares e através dos contextos culturais de que é 

procedente. Isso leva-nos a compreender que: 

 
[...] a atividade da criança não se limita à passiva incorporação de elementos 
da cultura, mas ela afirma sua singularidade atribuindo sentidos a sua experi-
ência através de diferentes linguagens, como meio para seu desenvolvimento 
em diversos aspectos (afetivos, cognitivos, motores e sociais). Assim a criança 
busca compreender o mundo e a si mesma, testando de alguma forma as signi-
ficações que constrói, modificando-as continuamente em cada interação, seja 
com outro ser humano, seja com objetos (OLIVEIRA, 2010, p. 5).  

 

Nesse caminho é importante construir uma proposta pedagógica que valorize o 

protagonismo e a capacidade de atuação das crianças. Como pondera Barbosa (2010), as 

propostas pedagógicas dirigidas aos bebês devem ter como objetivo garantir às crianças 

acesso aos processos de apropriação e articulação de diferentes linguagens: 
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É importante ter em vista que o currículo é vivenciado pelos bebês e crianças 
bem pequenas não apenas por meio de propostas e atividades dirigidas, mas 
principalmente mediante a imersão de experiências com pessoas e objetos, 
constituindo uma história, uma narrativa de vida, bem como na interação com 
diferentes linguagens, em situações contextualizadas (BARBOSA, 2010, p. 5). 

  

O currículo aparece nas creches e pré-escolas como meio de concretizar situações 

cotidianas capazes de promover a convivência agradável entre crianças, crianças e adul-

tos, a brincadeira em grupo, o expressar-se, o comunicar-se, bem como criar e reconhecer 

novas linguagens.  

Acerca da relevância de se construir uma proposta pedagógica/currículo para a 

Educação Infantil, especificadamente para as crianças de 0-3 anos, outro aspecto faz-nos 

ver sua importância, como reconhecer que a aprendizagem infantil se dá através das ha-

bilidades que gradativamente se constroem, quando o bebê e a criança pequena conquis-

tam sua independência com relação ao mundo em que vivem, por meio das relações que 

estabelecem. As habilidades para ocorrer o desenvolvimento pleno acontecem: 

 
[...] quando o bebê aprende a reconhecer rostos e vozes de pessoas próximas, 
quando a criança pequena começa a engatinhar e explorar o ambiente, quando 
dá os primeiros passos, quando desenvolve a fala e amplia seu vocabulário, 
quando aprende novas brincadeiras, quando consegue se alimentar sozinha, 
quando observa imagens de um livro infantil, quando escuta estórias, 
quando se olha no espelho, e assim por diante (BRASIL, 2009ª, p.40, grifo 
nosso).  
 

Pensando-se nos objetivos a serem alcançados por meio da prática de leitura e de 

compreender o lugar do bebê nesse contexto, é oportuno sublinhar, conforme figura no 

artigo 9º das DCNEIs, que algumas experiências norteadas pela interação e pela brinca-

deira devem ser alcançadas através das práticas pedagógicas pelos professores, de modo 

que — “Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo do-

mínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramá-

tica e musical” (BRASIL, 2010ª, p. 25), — e para elas devem ser oferecidos momentos 

que possibilitem “experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem 

oral e escrita e, convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos” 

(BRASIL, 2010ª, p. 25).  

A respeito dos bebês, as DCNEIs destacam dois aspectos que podem orientar a 

efetivação de uma proposta pedagógica para esses pequenos. Quanto ao primeiro, deve-

mos reconhecer os bebês como sujeitos históricos e de direitos, com possibilidade de 
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vivenciar uma infância envolvida pela ludicidade, experimentação, narrando, pergun-

tando e construindo ações. Um segundo aspecto está na defesa da diversidade social, cul-

tural e na construção da igualdade de oportunidades educacionais. 

 Por conseguinte, entendemos que o professor é o responsável por promover o de-

senvolvimento das crianças e responsável pelas práticas educacionais organizadas em 

torno do conhecimento e em meio às relações sociais que se travam nos espaços institu-

cionais e que afetam a construção das identidades das crianças (BRASIL, 2009ª). 

 Esse progressivo reconhecimento da importância da EI como um espaço promotor 

do desenvolvimento e de garantia dos direitos das crianças como cidadãs da realidade na 

qual estão inseridas ainda não se reverte na concepção de criança que envolve o trabalho 

do professor que atua na creche, no ambiente do berçário, sendo esse um dos grandes 

desafios, como aponta Oliveira, Ferreira e Barros (2011, p. 21): 

 
Enquanto novas visões sobre a criança e seu processo de aprendizagem são 
expressos em documentos legais, em artigos científicos e mesmo nos discursos 
educacionais, não é difícil constatar que as práticas educativas vividas em boa 
parte das instituições de Educação infantil parecem permanecer pautadas por 
concepções de criança passiva e de processos de aprendizagem restritos, por 
exemplo, à disciplina e aos cuidados com o corpo. Agregue-se a isso o desco-
nhecimento acerca de maneiras de organizar situações de vivência, aprendiza-
gem e desenvolvimento próprias para as crianças pequenas, particularmente 
quando se trata de bebês. 
 

É essencial, portanto a presença de profissionais com formação específica para 

fundamentar e definir um novo fazer educacional, uma nova profissionalidade, consubs-

tanciada “[...] um conjunto de atributos, socialmente construídos, que permitem distinguir 

uma profissão de outros tipos de atividades, igualmente relevantes e valiosas (ROLDÃO, 

2005, p. 18), que possa atender ao ser criança, provendo e promovendo seu processo de 

desenvolvimento, de acordo com os princípios norteadores das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil: Éticos, Políticos e Estéticos (2009). 

As DCNEIs foram desdobradas a partir de cinco princípios educativos para a con-

cretização dessas práticas cotidianas na Educação Infantil, que são: Diversidade e singu-

laridade; Democracia, sustentabilidade e participação; Indissociabilidade entre educar e 

cuidar; Ludicidade e brincadeira; Estética como experiência individual e coletiva (BRA-

SIL, 2009, p.56).  
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O documento apresentado pelo Ministério da Educação (MEC), Práticas Cotidi-

anas na Educação Infantil – Bases para a Reflexão sobre as Orientações Curriculares 

(2009c), destacam:  

 
O pensamento pedagógico tem como objeto de investigação os sistemas de 
ação inerentes às situações educativas, ou seja, a materialização da experiência 
educativa. A pedagogia descreve, problematiza, questiona e complementa. As-
sim, onde estiver presente uma situação de produção de conhecimento, de sa-
ber, de aprendizagem, onde houver uma prática social de construção de conhe-
cimentos, também estará presente uma pedagogia (BRASIL, 2009c, p. 42).  

 

Nessa perspectiva, as Diretrizes têm um papel central como instrumento de for-

mação, definindo que a educação das crianças pequenas tem função sociopolítica e peda-

gógica, destacando-se seus princípios éticos, políticos e estéticos, articulados a uma pe-

dagogia que deve orientar os projetos e as práticas nas instituições de Educação Infantil. 

Trata-se, então, de um currículo que compõe experiências e aprendizagens a partir das 

práticas sociais e linguagens, em íntima relação com a vida cotidiana. 

Sendo assim, as concepções que o professor elabora frente à educação, ao conhe-

cimento, às relações políticas e éticas, às suas concepções sobre infâncias e frente a sua 

própria profissionalidade docente determinam sua autonomia em tornar efetivo o currí-

culo prescrito em currículo em ação. No âmbito da Educação Infantil, um professor que 

tem essa emancipação torna-se inerentemente necessário, visto que ele detém um dos 

papéis mais importantes do processo curricular, pois é que ele quem dá vida, em sua prá-

tica, ao currículo prescrito. 

As DCNEIs tratam da parceria fundamental com as famílias, que é o primeiro 

contexto institucional, coletivo. Muitos bebês e crianças pequenas podem frequentar ou-

tros espaços de interação-integração. Contudo, a creche e a pré-escola são portas de en-

trada para o universo institucionalizado. Por isso, o necessário atendimento aos princí-

pios, condições e objetivos propostos nessa diretriz, portanto: 

 
A instituição tem uma proposta pedagógica em forma de documento, conhe-
cida por todos. A proposta pedagógica foi elaborada e é periodicamente atua-
lizada com a participação das professoras, demais profissionais e famílias, con-
siderando os interesses das crianças. A proposta pedagógica estabelece diretri-
zes para valorizar as diferenças e combater a discriminação (BRASIL, 2009b, 
p.38). 
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Reforçamos, contudo, que esse entendimento só será possível mediante a uma re-

lação entre a proposição legal e os profissionais da educação, já que é a partir do professor 

que o currículo político pedagógico é posto em ação.  

Finalizamos esta parte esclarecendo que tanto o currículo como a proposta peda-

gógica, à parte dos debates que os envolvem, têm nessa resolução um forte caráter social 

e responsabilidade formativa. Portanto, educadores, instituições e políticas públicas de-

vem buscar constantemente conceber um currículo que assegure de forma efetiva o de-

senvolvimento integral da criança tal qual nos é apresentada pelas novas DCNEIs: aquela 

que se constrói e constrói o mundo ao seu redor, que é ativa no processo de ensino-apren-

dizagem, protagonista de suas vivências e parte fundamental da história coletiva na qual 

estamos todos inseridos e convocados a transformar cotidianamente. 

 

2.2 BNCC com foco nos bebês: currículo a partir dos Campos de experiências 
  

Ao concebermos os bebês como sujeitos históricos, de direitos e capazes, estamos 

afirmando que eles fazem parte nos processos culturais nos quais estão inseridos, por 

meio das experiências de infância comprometidas com as interações, brincadeiras e ludi-

cidade, criando sentido com o mundo que os cerca. A Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2017), ao incluir no seu texto tanto a terminologia bebê quanto propostas para 

o trabalho com essa faixa etária, traz reflexões para se pensar o currículo e a proposta 

pedagógica para as creches/berçários.  

A Educação Infantil vive em processo contínuo de revisão da sua concepção de 

educação, por meio da mobilização dos estudiosos da área e da sociedade. Atualmente, o 

foco de discussão acerca do currículo encontra-se na BNCC (BRASIL, 2017), que teve 

sua terceira versão publicada e homologada em 20 de dezembro de 2017, com caráter 

normativo para estabelecer 60% dos conteúdos a serem aprendidos na Educação Básica, 

deixando os outros 40% para serem determinados regionalmente, considerando as esco-

lhas de cada sistema educacional. Ressalta que: 

 
Uma base comum curricular, documento de caráter normativo, é referência 
para que as escoas e os sistemas de ensino elaborem seus currículos, consti-
tuindo-se instrumento de gestão pedagógica das redes. Para tal, precisa estar 
articulada a um conjunto de outras políticas e ações, em âmbito federal, 
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estadual e municipal, que permitam a efetivação de princípios, metas e objeti-
vos em torno dos quais se organiza (BRASIL, 2017, p. 25). 

 

Vale ressaltar que a base é apenas uma referência nacional daquilo que é conside-

rado essencial para o processo de ensino e aprendizagem de crianças das escolas públicas 

e privadas de todo país. Portanto, cabe a cada instituição de Educação Infantil constituir 

a parte diversificada do currículo com base nas especificidades de seu contexto (BRASIL, 

2017). Apesar de todas as considerações possíveis para o limite desta pesquisa, analisa-

remos a Base Nacional Comum Curricular apenas no que se refere estritamente à educa-

ção infantil em sua relação com os bebês. 

Especificamente sobre a Educação Infantil, a BNCC visa “consolidar as conquis-

tas das diretrizes, enfocando direitos fundamentais de aprendizagem e desenvolvimento, 

tendo em vista a equidade entre as crianças brasileiras e a garantia do direito à cidadania” 

(BRASIL, 2017). Busca contribuir para a construção de uma escola de educação infantil 

mais justa, rompendo com o quadro de desigualdade, principalmente no que se remete ao 

acesso aos bens culturais e vivências na infância (KRAMER, 2011).  

A BNCC (BRASIL, 2017) aponta para a Educação Infantil, destacando seis Di-

reitos de Aprendizagem e Desenvolvimento para a etapa, dada as características dos bebês 

e crianças pequenas assim como apontados nas Diretrizes Nacionais para a Educação 

Infantil. São eles: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar e Conhecer-se. A 

partir de uma organização curricular por Campos de Experiências, possibilidade aberta 

pelas DCNEIs (2009b), a BNCC (2017, p. 23) estabelece cinco campos de experiências. 

São eles: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; 

Escuta, fala, linguagem e pensamento; Espaços, tempos, quantidades, relações e trans-

formações. 

Destacamos que para cada campo de experiências são estabelecidos objetivos de 

aprendizagens e desenvolvimento para cada uma das três fases da educação infantil: bebês 

(0 a18 meses), crianças bem pequenas (19 meses a 3 anos e 11meses) e crianças pequenas 

(4 anos a 5 anos a11meses) (BRASIL, 2017, p. 44). 

De fato, pela primeira vez, encontram-se nomeados nos documentos públicos nor-

teadores das políticas educacionais, para além da generalização do termo criança posta 

nos documentos normativos anteriores, os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças 

pequenas. A especificidade nos termos traz à luz os bebês, para que sejam considerados 
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nas ações pedagógicas, bem como para que as professoras possam ter seu direito garan-

tido a uma formação inicial e continuada que contemple a existência dos bebês no pro-

cesso educativo.  

Apesar da BNCC não definir o conceito de “experiências”, a organização da es-

trutura curricular por Campos de Experiências trouxe implicações significativas para pen-

sar a organização dos contextos de aprendizagem das creches e pré-escolas, modificando 

maneiras tradicionais de planejar e efetivar as práticas. 

 Uma questão trazida pela BNCC são os chamados “Temas Especiais”, que são 

apresentados como possibilidades de integração entre os componentes curriculares de 

uma mesma área de conhecimento e entre as diferentes áreas que organizam a Educação 

Básica. São eles: Economia, Educação financeira e sustentabilidade; Culturas indígenas 

e africanas; Culturas digitais e computação; Direitos humanos e cidadania; Educação am-

biental (BRASIL, 2017, p. 48). Em seu texto, a BNCC considera que:  

[...] esses temas dizem respeito a questões que atravessam as experiências dos 
sujeitos em seus contextos de vida e atuação e que, portanto, intervêm em seus 
processos de construção de identidade e no modo como interagem com outros 
sujeitos e com o ambiente, posicionando-se ética e criticamente sobre e no 
mundo (BRASIL, 2017, p. 47). 

 Nesse sentido também avança ao reconhecer os modos como as crianças, desde 

bebês, relacionam-se com o mundo, com forte impacto para sua própria identidade pes-

soal e social e para o modo como se relacionam com os demais. 

 Borghi e Guerra (1999 apud Finco; Barbosa; Faria, 2015) defendem a posição de 

que o currículo para os bebês e crianças bem pequenas pode ser baseado nos Campos de 

Experiências, porém devem ser pensadas modalidades de ação e interação de acordo com 

as necessidades e possibilidades dos bebês como, por exemplo, dando ênfase à sua per-

cepção, sensorialidade e expressão corporal. De acordo com Finco (2015, p. 242 apud 

Carneiro, 2018), os campos de experiência: 

 
[...] indicam os diversos âmbitos do fazer e do agir da criança e, portanto, se-
tores específicos de competências para os quais a criança confere significado. 
A organização das atividades baseia-se numa contínua e responsável flexibili-
dade e inventividade didática em relação à variabilidade dos ritmos, dos tem-
pos e dos estilos de aprendizagem, além das motivações e dos interesses das 
crianças. 
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Assim, ao conceber um currículo pautado nas experiências, evidenciamos que as 

necessidades das crianças “tanto do ponto de vista de seu desenvolvimento quanto de sua 

relação com a sociedade passam a ser pontos de referência dos projetos educativos” (SA-

CRISTÁN, 2000, p. 42). Trata-se, portanto, de possibilitar a recriação da vida cultural e 

social em termos de vivências que sejam potencialmente educativas. 

Ao centrar-se na experiência dos sujeitos — modos flexíveis de pensar e preparar 

do processo educativo —, essa forma de organização curricular pressupõe modos flexí-

veis de pensar e preparar a prática pedagógica em creches/berçários e pré-escolas, pois 

abarca uma concepção de currículo vivo, aberto e cujos conteúdos que no contexto — da 

Educação Infantil convertem-se em linguagens com as quais as crianças convivem e in-

teragem cotidianamente — estejam articulados de modo a contribuir para o desenvolvi-

mento das mesmas. Tal modelo contraria a formulações curriculares centradas nos con-

teúdos e que, portanto, apresentam-se descontextualizadas, isto é, distantes do contexto 

experiencial infantil (SACRISTÁN, 2000). 

A BNCC (BRASIL, 2017), apesar de delimitar por faixa etária aproximada, reflete 

sobre essa divisão, ao salientar que: “esses grupos não podem ser considerados de forma 

rígida, já que há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças 

que precisam ser consideradas na prática pedagógica” (BRASIL, 2017, p. 42).  

Definir bebês e crianças pequenas por faixas etárias nos auxilia na organização de 

pensamento, compreendendo que os processos que uma criança vai viver nessa faixa etá-

ria têm início na fase anterior. Assim, o modo como a BNCC sugere aponta para o enten-

dimento da necessidade de um percurso que vai do bebê até a criança de 5 anos e 11 

meses (NOVA ESCOLA, 2019). 

É importante ressaltar, entretanto, que comparado aos demais documentos anteri-

ores, a BNCC (BRASIL, 2017) parece ser a unidade que mais avançou no sentido de 

apontar para um arranjo curricular para os bebês. Isso é percebido, especialmente, quando 

são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês dentro dos di-

versos Campos de Experiências. O documento traz, assim, uma referência importante 

para o trabalho com os bebês, se consideramos a generalidade advinda da aprendizagem 

e as particularidades do desenvolvimento que, em conjunto, definem a ação pedagógica.  
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Nessa perspectiva, a BNCC pretende indicar aos professores um ponto de partida 

para a organização curricular que atenda o trabalho nas instituições de educação infantil. 

Entretanto, no âmbito do atendimento ao berçário, questões discutidas pelos especialistas 

e no meio acadêmico devem ser consideradas, principalmente aquelas relacionadas sobre 

as reais condições de traduzir e viabilizar na prática o que está prescrito para essa faixa 

etária dos bebês, considerando as condições estruturais e de formação dos professores 

para o entendimento da BNCC. 

Nesse sentido, Barbosa e Richter (2015, p. 197) sustentam que:  

 
[...] estas realidades discrepantes reivindicam é o estabelecimento de diálogos 
que promovam abertura ao possível e ao necessário num currículo para a Edu-
cação Infantil, que, não sendo uno, possa constituir um ponto de vista coletivo, 
uma perspectiva em comum. Pois não se pode silenciar as ausências [de brin-
cadeiras, de materiais, fragilidade na ação docente, ausência de escuta, de pro-
jeto pedagógico], muito menos calar os abandonos e a privação das crianças. 
 

Assim, apesar de acreditarmos que o documento em vigor amplie as possibilida-

des de práticas pedagógicas na EI, não evidenciamos garantias de que as práticas serão 

embasadas em tais princípios, pois sabemos que cada instituição tem a sua concepção de 

infância, de criança e de currículo. Ao presumir que todos os professores de Educação 

Infantil têm uma formação voltada para reflexão, questionamentos e de valorização da 

cultura da infância, estaríamos fechando os olhos para a realidade da nossa Educação e o 

lugar que ela ocupa em nosso país. 

 

2.3 Base curricular da Educação Infantil da rede Municipal de Barueri: currículo na 
perspectiva de experiências significativas 
 

A consulta aos documentos da EMMEI (Escola Municipal Maternal de Educação 

Infantil) está relacionada ao objetivo específico deste estudo, qual seja: compreender 

como se traduzem as propostas pedagógicas com foco nos bebês. Ressaltamos que essa 

breve consulta aos documentos da rede Municipal de Barueri não constituiu estratégia 

para aprofundamento na análise documental, dado o tempo e foco destinados para a pes-

quisa de campo. Focalizamos alguns pressupostos explícitos nos documentos para com-

por esta seção e destacamos que tais documentos estão em processo de reelaboração para 

alinhamento com a BNCC (2017). 
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 A Base Curricular da Educação Infantil (BARUERI, 2018) está organizada de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil que evidenciam 

o direito da criança acessar aos “processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, o direito à proteção, à saúde, à 

liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação 

com outras crianças” (BRASIL, 2010, p.18). 

 Como partes das orientações que fundamentam a Proposta Curricular da Educa-

ção Infantil são apresentadas as concepções norteadoras do trabalho pedagógico. Citando 

as DCNEI/2009: “[...] As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de 

acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particulari-

dades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências”. Explicita-

se, a partir desse documento, uma concepção de currículo e de criança, de desenvolvi-

mento e aprendizagem e de educação e cuidado. Na consideração que o traduz: 

 
[...] para além de um conjunto de conteúdos, ou seja, em experiências reais e 
significativas desenvolvidas por meio de múltiplas linguagens que levam em 
conta o tempo, o espaço, os materiais, a organização das práticas cotidianas, as 
interações afetivas, entre outras. Ele assume uma dimensão, tanto objetiva 
quanto subjetiva, que precisa ser alvo de constantes debates por parte de todos 
os envolvidos nesse processo e que, portanto, é inesgotável. Necessita de uma 
construção de sentidos coletiva, o que, necessariamente, implica “formação 
continuada”, tendo como característica principal essa dinâmica (BARUERI, 
2018, p. 3). 

 

Dessa forma, orienta o processo a ser desenvolvido pelas unidades de ensino, for-

necendo elementos para o planejamento e para a elaboração da proposta pedagógica dia-

logar com sua finalidade, estabelecendo a proximidade com o contexto onde estão inse-

ridas. Outro ponto que se coloca é o de considerar: 

 
[...] que a criança pequena tem direito a uma abordagem integral e crítica, em 
que possa, ao mesmo tempo, aprender os conhecimentos acumulados pela hu-
manidade, construir novos sentidos, sendo duplamente respeitada: como um 
ser competente, potente em seu modo de pensar e, portanto, capaz de criar cul-
tura (BARUERI, 2018, p. 3).  

 

A concepção de currículo expressa no documento está em consonância com a con-

cepção de criança como sujeito histórico e de direitos, de acordo com os documentos de 

referência Orientações para escolas Maternais e Direcionamento Pedagógico (BARU-

ERI, 2018). A Proposta Pedagógica (PP) constitui-se em um documento norteador 
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elaborado para organizar as práticas de educação e cuidados que possibilitem a integração 

entre os aspectos físicos, emocionais, afetivo, cognitivo-linguísticos e sociais da criança, 

de modo a garantir a aprendizagem e o respeito às especificidades dos primeiros anos, 

enfatizando o direito de ser criança, por meio das brincadeiras e das interações vivencia-

das por meio de experiências lúdicas. Reconhece-se a criança como autora, na qual sua 

ação, sua palavra, sua cultura e sua história são respeitadas e ouvidas (BARUERI, 2018, 

p. 5).  

Destacam-se nesse documento as perspectivas que embasam a Educação Infantil 

e que deverão ser observadas por todos os profissionais, deixando claro os princípios so-

bre os quais está fundamentada a proposta de atendimento às crianças da EMMEI. Dentre 

as descritas no referido documento, elegemos as perspectivas citadas abaixo, pela inter-

locução com a nossa pesquisa (BARUERI, 2018, p. 4). 

 Visão da Educação Infantil e conhecimento do trabalho com os bebês; baseado na 

Abordagem Pickler;  

 A identidade do profissional na maternal em específico no Berçário;  

 O aluno (bebê) da escola Maternal; 

 Formação de vínculos afetivos e seguros; 

 Reconhecimento da criança como centro do trabalho; e 

 Valorização da interação criança – adulto e criança. 

 

Dentre as prioridades educativas, figura o trabalho com projetos na escola mater-

nal com ênfase na educação literária. É importante ressaltar que a inserção de uma prática 

leitora como constituinte do escopo do projeto figurou a partir do ano de 2018, no docu-

mento Direcionamento Pedagógico (BARUERI, 2018), no qual constam orientações que 

fundamentam e organizam a Proposta Curricular da Educação Infantil, com a intenção 

de direcionar o trabalho pedagógico das unidades educativas.  

Esse documento considera dois grandes eixos: interações e brincadeira. Também 

contempla os princípios éticos, políticos e estéticos, a indissociabilidade entre cuidado e 

educar, a concepção de criança como ser integral que se relaciona com o mundo a partir 

do seu corpo em vivências concretas com seus pares e em distintas linguagens (BARU-

ERI, 2018, p. 3). Tendo em vista a concepção apresentada, a Base Curricular da Educa-

ção Infantil do Munícipio de Barueri organiza-se em: 
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 Áreas de desenvolvimento para o Berçário: desenvolvimento socioafetivo, 

cognitivo, da linguagem oral e comunicação e psicomotor; 

 Campos de experiências para Creche (Maternal) e Pré-escola: linguagem 

oral e escrita, linguagens expressivas, matemática, eu no mundo social e natural. 

Apresentamos abaixo a estrutura da Base Curricular da EI8de Barueri em compara-

ção com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à faixa etária, a EMMEI onde foi realizada a pesquisa mantinha so-

mente bebês do grupo etário do berçário (0 a 18 meses). De acordo com documento ci-

tado, a singularidade e necessidades específicas da faixa etária dos bebês (0 a 18 meses), 

justifica a organização diferenciada para o segmento do Berçário. Dessa forma, reconhece 

a criança pequena como centro do trabalho desenvolvido pela equipe institucional na uni-

dade escolar (UE). Está alicerçada na Psicogenética Walloniana (1994), pela qual o 

 
8 Esse documento será revisado posteriormente, para alinhamento com a BNCC. 

Fonte: Documento Direcionamento Pedagógico EI 
(BARUERI, 2018, p. 8.). 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular 
(BRASIL, 2017, p. 45).  

Figura 4 - Estrutura da Base Curricular Municipal 
de Barueri de EI 

Figura 3 - Estrutura da BNCC-EI 
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desenvolvimento humano é entendido pela atuação integrada das dimensões: motora, afe-

tiva e cognitiva em integração com equipamento orgânico, com as experiências vivenci-

adas pelo meio e na relação com o outro (BARUERI, 2018, p.6). 

Ao analisarmos as concepções norteadoras da proposta, percebemos que também 

vão em direção ao proposto nas Diretrizes (BRASIL, 2009ª), por meio da concordância 

de que ― “[...] a Educação Infantil sendo primeira etapa da educação básica [...] comple-

menta a ação da família e de que a criança é um sujeito ativo no processo de ensino e 

aprendizagem em formação nos aspectos cognitivos, motores, emocionais, afetivos e lin-

guísticos”. (BRASIL, 2009ª, p. 21-22). 

Para essa formação, segundo o documento, a identidade de cada criança deve ser 

respeitada independentemente de cor, raça, religião, classe social, pois somente assim a 

autoestima é resgatada motivando a criança para a aprendizagem, que acontece por meio 

da construção de conhecimento favorecida pela troca de experiências significativas.  

Em relação ao conceito de currículo, esse traduz-se por experiências reais e sig-

nificativas desenvolvidas por meio de múltiplas linguagens que levam em conta o tempo, 

o espaço, os materiais, a organização das práticas cotidianas, as interações afetivas, entre 

outras. O “currículo é vivo, é ação, é prática” que se manifesta no cotidiano das ações 

desenvolvidas com as crianças (BARUERI, 2018, p. 3). 

Para desenvolver as expectativas de aprendizagem na educação infantil traba-

lham-se com experiências significativas em diálogo com o brincar. Nessa concepção, 

quando brinca, a criança usa seus recursos para explorar o mundo, ampliar usa percepção 

sobre o ambiente e si, organizar o pensamento, além de trabalhar seus afetos e sensibili-

dades. De acordo com Faria; Salles (2012, p. 38) as experiências significativas são “o que 

possibilitam a compreensão da realidade, pois por meio das experiências vividas o sujeito 

significa o mundo e constrói conhecimentos”, portanto, criar contextos significativos per-

mitirá o desenvolvimento de projetos.  

No caso das EMMEI, destacam-se os projetos individuais, tempo de duração no 

modo contínuo. A realização dá-se nos momentos destinados para eles, segundo a rotina 

de cada unidade escolar. De acordo com essa premissa, o documento aponta a educação 

literária como componente da proposta curricular no berçário na área de 
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Desenvolvimento da linguagem e comunicação, a partir do projeto9 “A leitura como prá-

tica significativa na Educação infantil”, corroborando com as aprendizagens definidas 

nas áreas do desenvolvimento em diálogo com a Base Curricular da Educação Infantil 

(BARUERI, 2018). 

A pesquisa na EMMEI iniciou-se no 2º semestre de 2019, concomitantemente ao 

período no qual se tinha instituído o projeto individual com o Berçário II, com a temática: 

“Era uma vez...”, proposta apresentada pelos professores das escolas Maternais utilizando 

como referência o documento Organizando a prática pedagógica: Aprender e ensinar 

com projetos na EI —. Porém, é importante ressaltar que a prática de leitura com os bebês 

já aparecia como atividade permanente na rotina da unidade de ensino. 

Nesse sentido, entende-se que um dos encaminhamentos mais propícios para or-

ganizar a prática pedagógica na primeira infância é o trabalho com projetos. Ao participar 

de um projeto, a criança está envolvida em uma experiência significativa, na medida em 

que concede à experiência de aprender um novo sentido por meio da investigação que 

utiliza para compreender e apreender o mundo em que vive (BARUERI, 2018, p. 3). O 

documento aponta que as experiências significativas devem ser atualizadas e precisam 

ser ampliadas de acordo com a realidade de cada turma.  

De acordo com essa realidade, a EMMEI propõe, conforme acordado nos docu-

mentos consultados, a perspectiva pedagógica, a valorização do desenvolvimento da cri-

ança estimulado por meio de atividades significativas. Ao planejar as experiências signi-

ficativas, é fundamental o papel do professor das Maternais de refletir acerca dos saberes 

das crianças articulados às experiências, atuando como mediador da relação, tendo-a 

como centro do planejamento curricular (BARUERI, 2018). 

A respeito das ações formativas, tivemos conhecimento acerca dos documentos 

consultados e também pelos relatos da equipe pedagógica da existência da formação no 

contexto da UE e do oferecimento de formação contínua de professores, por intermédio 

da Coordenadoria de Educação infantil e Apoio Pedagógico da Rede Municipal Barueri-

SP, com vistas a contribuir efetivamente com o desenvolvimento profissional dos profes-

sores da EMMEI.  

 
9 O projeto A leitura como prática significativa é citado no documento Direcionamento Pedagógico Edu-
cação Infantil - 2018 e consta que se encontra disponível para os professores no Portal da Educação, de 
acordo com a Coordenadoria de Educação Infantil e Apoio Pedagógico da Rede Municipal de Barueri - SP. 
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Em relação à análise, a proposta pedagógica diferencia-se dos documentos orien-

tadores, citados anteriormente, por trazer na sua escrita a definição do que essa rede de 

ensino assume por experiência significativa, além de apresentar uma Base Curricular 

embasada nos critérios do Plano de Referência da Educação Básica do Munícipio de Ba-

rueri e nos documentos oficiais do MEC e das DCNEIs. 

 

2.4 Professor de bebês e crianças bem pequenas: docência e formação 

 

 Com a LDB de 1996, a função docente na educação infantil, que antes era exercida 

por profissional sem formação, passou a ser de responsabilidade de um profissional com 

formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, em universida-

des e IES, admitida como formação mínima para o exercício do magistério a oferecida 

em nível médio, na modalidade normal, ou seja: “ Ser professor da primeira etapa da 

educação básica é pertencer a uma categoria profissional definida e, portanto com espaço 

legítimo de reivindicação” (NUNES; CORSINO; KRAMER, 2011, p. 16). 

Por outro lado, falar da Educação Infantil (berçário), dos bebês e das professoras 

de bebês é anunciar para a sociedade que na categoria Professores existem aqueles que 

trabalham com bebês, ver olhar, se interessar pelos bebês e pelos professores e no que 

acontece no cotidiano do berçário é um compromisso de “responsabilidade cívica” como 

nomeiam Oliveira; Formosinho (2017) que devemos assumir numa sociedade que ainda 

discrimina grupos humanos minoritários.   

A educação infantil ao assumir espaço qualificado de atendimento para crianças 

pequenas, inserindo-se na educação básica designou aos professores que atendem a essas 

crianças, a função docente. O que configura, para as autoras Barbosa e Richter (2013, p. 

88), a exigência de uma formação diferenciada que considera também a experiência lú-

dica de aprender como planejar e organizar o cotidiano com bebês e crianças pequenas. 

De acordo com a legislação brasileira sobre Educação, a formação dos profissio-

nais para atuar na educação ocorre nos cursos superiores de Pedagogia (DCNP): 

 
[...] destina-se a formação de professores para exercer funções de magistério 
na Educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de 
serviços de apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conheci-
mentos pedagógicos (BRASIL, 2006. Art. 4º. P.6) 
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Indo além, Lima (2010, p. 82) descreve que: 

Ser pedagogo é se responsabilizar pela infância, é assumir autoridade que é 
legitima a quem se coloca esta responsabilidade. As imagens sobre ser profes-
sor de crianças pequenas refletem o contexto social e cultural em que são pro-
duzidas, e é também de acordo com que se vive e com as imagens que se tem 
de criança e de infância, que se produz um pensar sobre como se pode atuar 
com a criança pequena. 

 

 Durante muito tempo, o perfil de professor para esse nível educativo estava rela-

cionado ao modelo idealizado da mulher como naturalmente apta a cuidar e educar crian-

ças pequenas. No entanto, essa concepção fundamentada na feminilização do magistério 

e, mais especificamente, da Educação Infantil é, na atualidade, amplamente contestada, 

porque embora ainda seja uma categoria profissional “em vias de formação” (KRAMER, 

2005, p. 9), reconhece-se a profissão como uma atividade que demanda saberes e habili-

dades específicos diante das situações educativas que emerge do contexto da educação 

infantil.  

Acerca do assunto, Machado (2000) afirma que, numa visão histórica, identificar 

bebês e crianças pequenas como grupo social distinto implica o reconhecimento de ca-

racterísticas específicas dessas crianças e professoras e pela sociedade como um todo. A 

autora ressalta, ainda: 

 
Se há tempos atrás o profissional leigo, paciente e afetivo satisfazia a expecta-
tiva social para a função de cuidar das crianças pequenas enquanto as mães 
estavam trabalhando, a exigência de um docente especialmente qualificado e 
com nível de escolaridade elevado vem responder ao clamor de democratiza-
ção de educação e melhoria da qualidade do atendimento, argumentos que se 
potencializam quando associados ao reconhecimento do especial valor das in-
terações dos bebês e crianças pequenas com adultos e companheiros de mesma 
idade [...] (MACHADO, 2000, p. 93).  

  

Ainda na mesma perspectiva dessa importância, Kramer (2011) destaca que tra-

balhar em creches e pré-escolas exige, das profissionais, aspectos complexos que deman-

dam formação, tais como: conhecimento do desenvolvimento infantil; de questões curri-

culares e pedagógicas; da função cultural e social da creche e da escola, as quais são 

relevantes para a elaboração de propostas pedagógicas, organização do tempo e espaço; 

planejamento de registro de atividades; acompanhamento de cada criança e dos projetos 

realizados, da relação com as famílias e comunidade. 
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No entanto, entende-se que ser professora de EI se trata de uma docência especí-

fica envolta por ações que preveem relações e interações com um ser humano de pouca 

idade: a criança. Como destacam Tardiff e Lessard (2011, p. 33): “[...] o trabalho sobre e 

com seres humanos leva antes de tudo as sutilezas que caracterizam as relações humanas”. 

No caso do trabalho pedagógico com bebês, a dimensão relacional marcada por sutilezas 

é estruturante. Assim, busca-se “[...] compreender como o professor de bebês e crianças 

bem pequenas organiza sua prática e quais são os saberes que lhe constituem enquanto 

profissional” (DAGNONI, 2011, p. 10). 

Outro ponto bastante relevante indicado por Tardif (2012) é a natureza múltipla 

dos saberes dos professores, ou seja, os saberes docentes são permeados por um plura-

lismo inerente a esse trabalho e que ao longo da prática se constroem e se consolidam. 

Dessa forma, “[...] o saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, porque en-

volve, no propósito do exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante 

diversos, provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente” (TAR-

DIF, 2012, p. 18).  

Apesar de existir a necessidade de diferenciar a Educação Infantil e, mais especi-

ficamente, a educação dos bebês e crianças bem pequenas como um campo específico do 

saber docente, buscando construir para ele parâmetros e conceitos adequados às crianças 

e suas necessidades, esses são conceitos importantes que abrangem todo e qualquer sa-

ber/fazer docente, como uma função construída social e historicamente. 

Nesse sentido, entende-se que esses saberes e práticas docentes se constroem no 

cotidiano da escola e pelas ações educativas nela desenvolvidas. De acordo com Roldão 

(2005), um dos caminhos para a profissionalidade docente é a configuração de um con-

junto de saberes próprios da profissão, saberes estes, adquiridos ao longo da trajetória no 

decorrer da prática por meio das experiências. O que leva à compreensão de que é por 

meio das interações entre os saberes e nas situações do cotidiano, nas reflexões e trocas 

que se dá a formação. 

Consideramos então, que o processo de formação do professor caminha junto com 

a produção da escola em construção por meio de ações coletivas, desde a gestão, as prá-

ticas curriculares e as condições concretas de trabalho vivenciadas [...]. (FELDMANN, 

2009, p. 77).  
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Desse modo, evidencia-se a necessidade de formação do professor, tanto inicial 

quanto continuada, no sentido de aprofundar as questões referentes à complexidade dos 

saberes relacionados à educação e ao cuidado dos bebês e crianças bem pequenas em 

instituições educativas, visto que: 

 
O dinamismo hoje presente na área de Educação infantil, ao mesmo tempo em 
que tem criado esperanças, invoca a necessidade de ampliação dos processos 
de formação continuada para qualificar as práticas pedagógicas existentes na 
direção proposta. Muitas instituições encontram-se presas a modelos que já 
foram avaliados e julgados inadequados como instrumentos de educar e cuidar 
e promover o desenvolvimento das crianças. [...] Outro fator presente é a au-
sência de uma política de formação específica para os profissionais da Educa-
ção Infantil nos cursos de Pedagogia, com uma explicitação clara de suas atri-
buições para com as crianças, particularmente em relação àquelas com idade 
entre zero a três anos (OLIVEIRA, 2010, p. 14). 

 

 Feldmann; Noffs (2018) defendem que a formação docente deve contemplar o 

conhecimento, o desenvolvimento pessoal, a produção de saberes, os conteúdos a serem 

ensinados e também o conhecimento pedagógico do conteúdo, de forma articulada, ser-

vindo de base para o desempenho profissional, em que a prática do trabalho desenvolvido 

nas creches se teoriza a partir do entrelaçamento das dimensões ética pessoal e profissio-

nal (NOFFS; ANDRÉ, 2018). Envolve, ainda, a capacidade de usar conhecimentos teóri-

cos e práticos apropriados nas ações com os bebês, recriando-os no processo reflexivo 

constante.  

Com isso, é importante entender os valores, conhecimentos, competências e pers-

pectivas que direcionam a ação e o planejamento do professor em uma perspectiva que 

rompa cada vez mais com o assistencialismo, o não reconhecimento do bebê como sujeito 

de direitos e o não profissionalismo de seus educadores, aspectos ainda presentes nas 

instituições de educação infantil. 

Pensar em uma consolidação da docência com crianças tão pequenas é considerar 

que os bebês, em “seu humano poder de interagir, ou seja, em sua integralidade polissen-

sorial negam o ofício de aluno” e reivindicam ações participativas. (BARBOSA; 

RICHTER, 2010, p. 93).  

 A reflexão acerca da formação docente passa, necessariamente, pelo aspecto hu-

mano, pelas relações, pela mediação, como discute Noffs (2018, p. 25): 
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Falar da formação de professores é incessantemente falar do humano, e nessa 
perspectiva nos projetamos sempre em processo permanente da produção de 
nossa existência em consonância com a produção do outro em situações edu-
cativas de aproximação, mediação e transformação do conhecimento. [...] O 
aprender e o ensinar gerando possibilidades de educabilidade humana. 

  

Desse modo, a educação formal dos bebês e crianças bem pequenas caracteriza-

se como um universo rico e complexo de relações sociais e processos de constituição 

humana, que exige conhecimentos específicos por parte das professoras e organização da 

prática pedagógica. Compreender o processo de humanização como próprio do processo 

educativo já nos indica a complexidade dessa relação. 

Falar da docência na educação infantil enquanto profissão é “também, falar sobre 

diversas ambiguidades, informalidades, incertezas e imprevistos (TARDIF; LESSARD, 

2011)”. E, nesse emaranhado de significações, que também envolvem sua formação, é 

que por muitas vezes o profissional se vê sem saber qual seu papel a ser realizado na 

instituição de ensino (FELDMANN, 2009).  

Por isso, pensar a formação de professores de bebês e crianças bem pequenas é 

sempre pensar a formação do humano e, nessa perspectiva, vislumbra-se a construção de 

mudanças em qualquer que seja o seu espaço de ação. Trata-se de uma mudança entendida 

como aprimoramento da condição humana, como liberdade de expressão e comunicação 

e como desenho de possibilidades de um mundo melhor, de uma melhor convivência entre 

pessoas (FELDMANN, 2009, p. 75-76). 

 Com base nos aspectos discutidos, convém destacar a importância da formação 

inicial e continuada dos professores que atuam nas creches para que se possa efetivamente 

consolidar uma Pedagogia da Infância (BARBOSA, 2010) por meio do exercício de uma 

docência indireta e relacional. É por meio da formação e da prática efetiva na creche que 

o professor constrói uma cultura educativa capaz de problematizar a docência com os 

bebês.  

Por fim, para concluir, convém afirmar que se torna imprescindível que o profes-

sor entenda que não existe uma única imagem de docência na creche. O desafio é cada 

qual construir as próprias imagens de docência. Para que, desse modo, talvez seja possível 

que o profissional que atua com bebês perceba que não existem modelos de docência, mas 

múltiplas possibilidades de se fazer professor no contexto da creche. 
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3. TRAVESSIA: da entrada no campo de pesquisa às escolhas metodológi-

cas  
 
 

Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente 
é no meio da travessia (ROSA, 1994, p. 86). 

 

No percurso de uma pesquisa de campo, a maleabilidade é uma característica que 

envolve o método, pois busca-se uma adaptação às circunstâncias que o contexto/ reali-

dade nos apresenta circunscritos em um tempo e espaço.  

Assim como a epígrafe que abre este capítulo, no nosso percurso foi preciso rea-

lizar escolhas que contemplassem essa “travessia”. Essa iniciou-se por um ponto de par-

tida que nos conduziu a percorrer itinerários, sem, no entanto, perder de vista onde se 

pretendia chegar. Dessa trajetória, dependiam deslocamentos, encontros, aproximações e 

escolhas a serem percorridos, sabendo que, no intervalo, encontraríamos uma multiplici-

dade de caminhos e, com eles, os obstáculos da realidade.  

 

3.1 Da procura da escola aos trâmites da pesquisa 

 
 Desse momento em diante, tivemos de elencar alguns critérios para orientar nos-

sas escolhas, dentre os quais, o de priorizar uma instituição de educação infantil da rede 

pública, com atendimento a faixa etária dos bebês. Outro fator desejado era o de que 

houvesse na instituição a ser pesquisada uma proposta de leitura já instituída no cotidiano 

do berçário. 

 Elencados esses critérios, saímos à procura do local para realizar a investigação. 

Foi nesse momento que uma das colegas do mestrado que atua na equipe técnica pedagó-

gica da área de Linguagem fez-nos o convite para realizarmos a pesquisa de campo na 

Rede Municipal de Barueri, porque, segundo ela, a rede havia iniciado um trabalho que 

correspondia às características projetadas para a pesquisa. Tomamos conhecimento a res-

peito do projeto “Primeira Infância: desenvolvendo o futuro”, em consonância com o do-

cumento norteador — Direcionamento Pedagógico Educação Infantil (2018) — que con-

templa a proposta de educação literária integrada no trabalho pedagógico de professores 

e demais profissionais de educação infantil que atuam nas Creches/Maternais do Municí-

pio de Barueri. 
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 Após definir que uma das EMMEI do município de Barueri seria o local para a 

realização da pesquisa, foi necessário cumprir com todos os trâmites exigidos pela Secre-

taria de Educação. Primeiramente, foi enviada para gerente de coordenação da educação 

infantil, Janete Dias Valle, a solicitação de pesquisa, na qual constavam os dados essen-

ciais do estudo, juntamente com o projeto da pesquisa. Após a aprovação, a pesquisadora 

e a orientadora participaram de uma reunião onde foram recebidas pela Gerente de Coor-

denação da Educação Infantil e sua equipe. Nesse encontro, foram esclarecidos os prin-

cipais objetivos, o cronograma e a proposta metodológica do trabalho. Após essa con-

versa, foi indicada uma EMMEI que atendia prioritariamente bebês na faixa etária de 4 a 

18 meses, correspondendo às características projetadas para a pesquisa.  

A partir dessa definição, enviamos uma carta de apresentação da pesquisadora 

para ser autorizada a realização da pesquisa que foi recebida pela EMMEI selecionada. A 

partir desse trâmite, agendamos a primeira reunião, na qual fomos gentilmente recebidas 

pela diretora e pela coordenadora pedagógica da instituição. Ambas se mostraram recep-

tivas e abertas em relação à nossa presença como pesquisadoras. O início da pesquisa 

estava previsto para o 2º semestre do ano de 2019. 

É preciso destacar que, antes da coleta de dados ser efetivada, o presente estudo 

foi submetido ao parecer do Comitê de Ética em Pesquisa  (ver anexo A). Dando conti-

nuidade aos trâmites, o passo seguinte foi a realização, na unidade educativa, de uma 

reunião com a diretora e a coordenadora pedagógica, explicando-lhes os objetivos e a 

metodologia do estudo a ser desenvolvido, ocasião em que também nos apresentaram a 

professora e a Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) que seriam partícipes da pes-

quisa, ambas consentiram com o trabalho proposto.  

  

3.1.1 O encontro com a escola maternal 

 
O contexto no qual chegamos para realizar uma pesquisa carrega uma história em 

andamento. Assim, a nossa entrada em campo implica estabelecer um diálogo com as 

demandas reais do contexto, já inscritas no tempo e no espaço com os sujeitos ativos 

envolvidos naquele universo educativo. Para isso, fizemos nossa entrada na EMMEI de 

modo progressivo, criando assim possibilidades para consentir nossa presença sem estra-

nhamento. 
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Ilustração 1 – Prédio da EMMEI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo da autora 
 

Aos poucos adentramos no lócus10 da pesquisa para conhecer os aspectos físicos 

e humanos que compõem e caracterizam a EMMEI. Conforme a Proposta Pedagógica-

PP reelaborada em 2017-2018, a escola maternal que ambientou a pesquisa pertence à 

rede municipal de Barueri, município da Região Metropolitana de São Paulo, em funcio-

namento desde 2008, tendo sido totalmente reformada em 2012. Atende bebês de quatro 

a 18 meses da comunidade de seu entorno, em período integral, das 7h às 19h. Atual-

mente, conta com 68 bebês matriculados.  

A fim de caracterizar comunidade que se utiliza da escola maternal, a PP (2017-

2018) informa que as famílias têm nível socioeconômico na faixa de 01 a 07 salários 

mínimos. A escola prioriza o atendimento às famílias em que as mães necessitam de tra-

balhar para complementar a renda familiar. Cinquenta por cento (50%) dos pais dos alu-

nos estão na escala de primeiro filho, aproximadamente quarenta por cento (40%) estão 

na escala de segundo filho e os demais em terceiro e quartos filhos na escala familiar.  

A escola funciona em prédio próprio, instalada em piso térreo, em uma área de 

1074 m² de terreno. O prédio tem quatro salas, sendo todas de berçário (A, B, C e D). O 

horário de funcionamento é de período integral das 07h00 às 19h00.  

 

Recursos físicos 
 

A área construída é composta por:  

 
10 Lócus: berçário de uma escola municipal Maternal localizada no município de Barueri na cidade de São 
Paulo. 
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01 sala de diretor 1,84 x 2,00; 

01 secretaria 3,47 x 5,30; 

04 salas de aula: 

Sala Berçário A/ Sala Berçário B 

Sala Berçário C/ Sala Berçário D 

01espaço livre – Pátio 

01 cozinha 

01 lactário 

01 refeitório  

04 banheiros para funcionários  

02 banheiros para os bebês com 04 banheiras e quatro trocadores cada 

01 almoxarifado de materiais de limpeza  

01 lavanderia  

01 solarium  

02 corredores 

 O espaço físico da EMMEI é amplo e conta com grande área de espaço livre para 

realização de atividades diversas. Nesse espaço há o cantinho de leitura, identificado por 

Bebeteca, que será descrito no próximo capítulo.  

O espaço e estrutura física da escola maternal caracterizam-se por uma estrutura 

apropriada para o número de crianças atendidas. Ela tem espaços projetados e adequação 

de mobiliários, brinquedos e demais materiais que atendem especificamente às necessi-

dades da faixa etária para as turmas do Berçário.  

 

Recursos humanos  

 

A proposta pedagógica da EMMEI considera (professores, diretores, merendeiras, 

auxiliares de desenvolvimento infantil, auxiliares de serviços gerais, guardas, agentes ad-

ministrativos e outros) como atores os envolvidos no processo educativo certos do papel 

que desempenham no espaço pedagógico e corresponsáveis pelo desenvolvimento das 

crianças (BARUERI, 2018, p. 4). 
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Quadro 3 – Relação da equipe pedagógica escolar: função e grau de escolaridade 

Fonte: elaborado pela autora com base na Proposta pedagógica (2017/2018, p. 30-32). 
 

É preciso destacar o papel desempenhado pelos profissionais dos serviços gerais, 

que além das atividades de limpeza, auxiliam nos momentos de alimentação e repouso, 

exercendo protagonismo e a participação na função educativa. De acordo com as Orien-

tações para os profissionais das EMMEI, destaca-se: 

 
Além do professor, outros profissionais têm papel fundamental no âmbito es-
colar, pois estão em contato diário com as crianças. Os profissionais envolvi-
dos com a alimentação, limpeza, segurança e administração da escola devem 
ser considerados participantes do projeto pedagógico, portanto, devem ter 
consciência dos objetivos da instituição e compreensão da dinâmica escolar, 
bem como de suas programações diárias ou esporádicas. (BARUERI, 2018, p. 
11). 

  

Nesta perspectiva, no documento também estão inseridas diretrizes para uma iden-

tidade profissional na EMMEI para que, apesar das especificidades, haja também conver-

gência de pensamentos e ações. 

 

3.1.2. As primeiras aproximações: os bebês, a professora e a rotina do berçário  

 

Adentrar em um Berçário é ser apresentada a um mundo novo e desconhecido. O 

contato com esse ambiente permitiu conhecer os bebês, saber seus nomes e características 

mais marcantes de cada um. Conhecê-los, mesmo que por um tempo relativamente curto, 

Equipe Escolar Grau de escolaridade 
Direção 1 Superior (Pedagogia) e especialização Lato Sensu 

CP 1 Superior (Pedagogia) e especialização Lato Sensu 

Professoras 4 Superior (Pedagogia) e especialização Lato Sensu  

Auxiliares de  
desenvolvimento  
Infantil-ADIs 

20 Superior (Pedagogia)  

17 Ensino Médio 

Assessor de expediente 1 Superior (cursando) 

Merendeiras 4 Ensino Médio  

Auxiliar de lavanderia 1 Ensino Médio 

Auxiliar de Limpeza 3 Ensino Fundamental 
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contribuiu para um melhor entendimento acerca do cotidiano e do trabalho realizado por 

sua professora.  

 Dentro da EMMEI, fomos diretamente levadas para conhecer a turma de bebês do 

Berçário II, como é nomeado no PP. Foi o processo mais difícil e ao mesmo tempo en-

cantador, pois naquele momento iniciava-se nosso primeiro encontro com os bebês, que 

com seus modos próprios de se relacionar nos prestigiaram com seus olhares, gestos, ex-

pressões e contato físico. 

A turma do berçário II estava composta por dezesseis crianças (6 meninas e 10 

meninos) em idades que variavam de onze meses a 1 ano e 5 meses², no início da pesquisa. 

Como é comum em berçários, raramente todas as crianças integrantes da turma estavam 

presentes, o que se dava por diversos motivos (saúde, dias chuvosos, viagens, entre ou-

tros). Durante o período da pesquisa em campo, o número variou entre 9 e 11 crianças. 

 

Quadro 4 - Síntese dos sujeitos da pesquisa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborado pela autora com base na assinatura do TCLE 
 

B
E

R
Ç

Á
R

IO
 II

 

Crianças² Idade 

Alice 1 ano e 5 meses 

Arthur 1 ano e 5 meses 

Benjamin 1 ano e 2 meses 

Bento 1 ano e 5 meses 

Dominique 1 ano e 5 meses 

Elisa 1 ano e 4 meses 

Isabela 1 ano e 5 meses 

Isadora 1 ano e 4 meses 

João 1 ano e 4 meses 

Lucas 1 ano e 5 meses 

Manuela 1 ano e 4 meses 

Maria 1 ano e 4 meses 

Pedro 1 ano 

Pietro 1 ano e 3 meses 

Theo 11 meses 

Vinicius  11 meses 
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De acordo com o PP (2018) da escola maternal, em atualização com as normas 

vigentes, as turmas são organizadas conforme a instrução normativa do Art. 7º: a forma-

ção de turmas/agrupamentos na Educação Infantil observará à proporção adulto/criança 

estabelecida na Instrução nº 16, de 25/09/18 - em agrupamentos formados de acordo com 

as datas de Normativa nascimento e proporção adulto-criança, conforme segue:  
 
Quadro 5 - Relação da proporção adulto X criança 

 
Fonte: instrução normativa nº 16, de 25 de setembro de 2018. 
 

 A professora contou-nos que sua formação inicial foi graduação em Letras, tendo 

atuado no ensino fundamental II, e está há oitos na docência. Depois de ter tido contato 

com crianças bem pequenas, ficou “fascinada pela pureza e ingenuidade desses seres de 

pouca idade”, despertando aí seu interesse em cursar Pedagogia e, consequentemente, vir 

a exercer a docência na EI. 

Um dado importante acerca de sua atuação docente é o fato de que é seu primeiro 

ano na docência com bebês. Relatou- nos “que está encantada com os bebês e com a 

possibilidade de trabalhar numa escola maternal com a turma do berçário II”. Essa situa-

ção, segundo ela, trouxe-lhe certas dúvidas em relação ao cotidiano com os “pequeninos”, 

o que é compreensível, visto que, como se sabe, as características da ação pedagógica em 

um berçário têm suas especificidades, as quais são, em grande parte, distintas das práticas 

com as crianças de três ou quatro anos em diante. Relatou-nos que o diálogo com as ADIs 

acerca dos comportamentos e dos cuidados com os bebês foi muito valioso, tendo em 

vista o tempo de experiência delas com a prática no berçário.  

O grupo de professoras do berçário II estava constituído por uma professora de 

referência e quatro ADIs (total de 4 adultos). Essa organização era mantida em cada turno, 

manhã e tarde.  
  

Turma Nascimento Proporção / adulto criança 

Berçário I A partir de 01/04/2018 7 crianças/ 1 educador 

Berçário II De 01/04/2017 a 31/03/218 9 crianças/ 1 educador 
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Quadro 6 - Nível de escolaridade das professoras e ADIs  

Horário Função Nível de escolaridade  N 
 

         
Tarde 

13h-19h 

 
Professora 

 

Pedagoga com licenciatura em Letras 1 

 
ADIs 

 

Ensino superior em Pedagogia (1) 
/Cursando pedagogia (1) 

2 

Ensino Médio 1 
Fonte: elaborado pela autora 
 

Segundo o documento da Proposta Pedagógica (PP), em respeito à relação adulto 

criança, realiza-se o trabalho com bebês em pequenos grupos, permitindo, dessa maneira, 

um atendimento de melhor qualidade à criança e ampliando a diversidade de atividades 

que podem ser desenvolvidas, de maneira a possibilitar mais estímulos afetivos, sociais e 

cognitivos, além de proporcionar maior bem-estar aos adultos e crianças envolvidos. 

(BARUERI, 2018, p. 23). 

A operacionalização da razão/ adulto criança em respeito aos pequenos grupos 

requer a organização de diferentes espaços que acomodem e incentivem o aprendizado. 

Esses são, portanto, alguns aspectos destacados do documento PP (2018), os quais carac-

terizam a EMMEI e o atendimento educativo na turma do berçário II.  

Ao estabelecermos o cronograma de visita à escola, foi necessário um planeja-

mento de observação organizado de acordo com a rotina já estabelecida com a turma do 

berçário II. Pouco tempo depois de iniciada a pesquisa de campo, constatou-se como se 

dava organização do tempo e dos espaços na EMMEI. As atividades são fixas e aconte-

cem diariamente, conforme podemos observar no quadro 7. Cada turma organiza-se nos 

espaços, de modo a não tumultuar nenhum dos momentos definidos na rotina. Ficou es-

tabelecido com a professora e a coordenação pedagógica que as observações acontece-

riam às quintas-feiras, no respectivo horário do projeto. 
  



83 
 
Quadro 7 – Rotina do Berçário II - Tarde da EMMEI - (PP 2018, p.17) 

Fonte: elaborado pela autora a partir do (PP - 2018, p. 17) 
 

Observamos que a distribuição de tempo das atividades, de modo geral, apresenta 

momentos que caracterizam uma rotina focada na alimentação e higiene. A prática coti-

diana de leitura acontece em dois dias da semana, indicada em *projeto, com tempo apro-

ximado de uma hora. Essa apresentação parcial faz-se necessária devido à importância de 

se compreender a rotina das turmas do berçário II nessa instituição pública de Educação 

Infantil e o espaço que as práticas de leitura ocupam no cotidiano da turma pesquisada.  

No conjunto das considerações acima, descrevemos a trajetória tendo caracteri-

zado o lócus da pesquisa, a constituição dos sujeitos, o cenário de onde partimos para 

refletir conceitualmente a respeito das práticas leitoras com os bebês. Na próxima seção, 

apresentamos os procedimentos metodológicos, descrevendo os caminhos escolhidos no 

processo de construção da investigação.  

 

3.2. As escolhas metodológicas: caminhos e percursos 
 

Para percorrer um caminho, é preciso escolher o modo de caminhar. A partir da 

perspectiva teórica embasada neste trabalho, nossa escolha foi feita considerando a temá-

tica Práticas de leitura no berçário: um percurso relacional entre bebês, professores, 

Horário 2ª feira 3ªfeira 4ª feira                                         5ª feira 6ª feira 
 13h                                      saída/entrada 

 
13h  

Troca de  
Fralda/  

Fórmula 

Troca de 
 Fralda/ 
Fórmula 

Troca de  
Fralda/ 

Fórmula 
 

Troca de  
Fralda/ 

Fórmula 

Troca de 
Fralda/ 

Fórmula 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h-15h Projeto *Projeto 
 

Projeto *Projeto 
 

Projeto 
 

15h30 
 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 
 16h Troca de 

Fralda/ 
Banho 

Troca de  
Fralda/ 
Banho 

Troca de  
Fralda/ 
Banho 

Troca de  
Fralda/ 
Banho 

Troca de  
Fralda/ 
Banho 

 
16h30 

17h 
 

Estimulação Estimulação Estimulação Estimulação Estimulação 
 

18h Ceia Ceia Ceia Ceia Ceia 
 

19h                                                 Saída 
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livros e relações. Trata-se de uma investigação de cunho qualitativo, a qual tem por ob-

jetivo problematizar algumas questões inerentes às práticas de leitura com os bebês. 

 A abordagem qualitativa, de acordo com Chizzoti (2006, p. 79)  

 
[...] parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real 
e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conheci-
mento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 
explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conheci-
mento e interpreta os fenômenos, atribuindo lhes um significado. O objeto não 
é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos 
concretos criam em suas ações.  
 

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa busca o porquê das coisas, não a prova de 

fatos através de métodos únicos, preocupando-se, portanto, com aspectos da realidade 

que não podem ser quantificáveis, levando em consideração o inacabamento e provisori-

edade dos fenômenos. 

A partir do que o referido autor apresenta é que se propôs, como uma das catego-

rias deste estudo, compreender as relações de mediação entre professor, a criança e o livro 

no contexto da instituição de educação infantil. 

 Os atributos da pesquisa qualitativa apresentados por Minayo (2012) indicaram-

nos o quanto essa abordagem responderia melhor às inquietações apresentadas, por cons-

tituir-se em uma abordagem que considera os motivos e, sobretudo, por aprofundar-se na 

experiência dos significados: “[...] pelas descobertas de alguns códigos sociais a partir 

das falas, símbolos e observações” (MINAYO, 2012, p. 14).  

 De modo geral, o berçário é entendido como um lugar de construções sociais e se 

constitui em um rico meio onde o bebê se desenvolve por meio das relações de convivên-

cia entre os seus pares e os adultos, utilizando recursos que ele emprega para se comuni-

car, agir e significar. Mais do que descrever, queremos compreender as relações tecidas 

entre os sujeitos no interior do berçário. 

 Consideramos, ainda, que no trabalho qualitativo a proximidade com os interlo-

cutores, longe de ser um inconveniente, é uma virtude e uma necessidade (MINAYO, 

2012, p. 70). No caso da pesquisa com os bebês, tornou-se quase impossível não adotar 

uma postura que sugere participação, interação, impondo-nos o desafio de vivenciar ati-

vamente o campo da pesquisa.  
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 A fim de alcançar os objetivos descritos nesta pesquisa, adotamos os seguintes 

procedimentos para geração de dados: revisão bibliográfica, entrevistas, observação, di-

ário de campo, fotos e filmagens. Todos esses procedimentos permitiram-nos constituir o 

corpus do processo a ser analisado. 

Acerca dos procedimentos metodológicos adotados com crianças pequenas, Mar-

tins Filho (2011) enfatiza a necessidade da criatividade, do uso de outros procedimentos, 

fato que tem motivado os pesquisadores a utilizar mais de uma forma de coleta de dados, 

sendo a fotografia, a filmagem e a observação participativa usados de forma simultânea 

e com mais frequência. Nesta pesquisa, a fim de registrar as sessões de leitura com o 

grupo do berçário II e a professora, utilizamos diferentes procedimentos de coleta, com-

binando fotografias, vídeos e registro em diário de campo. 

Conforme a metodologia de pesquisa adotada, estruturamos um quadro baseado 

na classificação proposta por Gonsalves (2003), segundo diferentes critérios: natureza dos 

dados/ abordagem; fontes de informação; instrumentos de produção dos dados e objeti-

vos. Abaixo apresentamos o quadro da seguinte forma (Figura 5): 
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Figura 5 - Classificação metodológica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

É importante destacar que essa composição teórico metodológica não ocorreu de 

forma definida e fechada. Exigiu a construção da trajetória da pesquisa em seu movi-

mento, no constante diálogo com a orientadora e pelas possibilidades de interação com 

contexto pesquisado, o que abrange a EMMEI selecionada, a prática pedagógica, os su-

jeitos (grupo do berçário II e a professora) e as relações sociais ali estabelecidas. Dessa 

forma, procuramos utilizar os instrumentos de produção de dados para focalizar o objeto 

sob diferentes perspectivas. A seguir, descreveremos os procedimentos de geração de da-

dos adotados que possibilitaram o diálogo com o contexto pesquisado. 

 

3.2.1 Instrumentos eleitos para produção e análise dos dados 

 

 Anteriormente à inserção no campo empírico, realizamos consulta de documentos, 

revisão bibliográfica pautada em artigos, dissertações, teses e literatura, dando especial 

atenção ao recorte acerca do tema pesquisado e que foram/serão mencionados no decorrer 

do trabalho. Nossa intenção inicial consistia em observar as relações entre os bebês, a 

professora e o livro com vistas a refletir sobre as dimensões (espaço, tempo e modo) a 

fim de conhecer as situações pedagógicas de práticas de leitura da EMMEI, o que fizemos 

por intermédio de variados instrumentos eleitos para geração de dados. Para entendimento 

do processo, esclarecemos, em seguida, cada um dos procedimentos utilizados.  

Classificação desta pesquisa segundo:

Natureza dos 
dados/

abordagem

Fontes de 
informação

Instrumentos de 
produção dos dados

Objetivos/
interpretação

Qualitativa  Pesquisa de 
campo 

Revisão bibliográfica 
Entrevista 
Observação participante  
Diário de campo 
Fotografia e filmagem 

  

Descritiva/ 
Explicativa  



87 
 

 

Entrevista semiestruturada 

 

Em um primeiro momento, para a coleta de dados, realizamos entrevista com per-

guntas abertas, utilizando-se de um roteiro de perguntas, para a professora de berçário e 

outro para a coordenação. A entrevista semiestruturada foi um dos instrumentos utilizados 

para construção dos dados junto à professora que trabalhava diretamente com o grupo do 

berçário II, com o objetivo de compreender suas concepções acerca das práticas de leitura 

com os bebês, o que de fato nos auxiliou nas observações subsequentes. Os adultos en-

trevistados consentiram suas falas mediante a assinatura do Termo de Consentimento Li-

vre e Esclarecido-TCLE (APÊNDICE B).  

Conforme descrevemos na metodologia, optamos pela entrevista do tipo semies-

truturada, que tem como característica:  

 
Um roteiro de perguntas abertas [...]. Deve existir flexibilidade na sequência 
da apresentação das perguntas ao entrevistado e o entrevistador pode realizar 
perguntas complementares para entender melhor o fenômeno em pauta (MAN-
ZINI, 2012, p. 156). 
 

 Ao contextualizar o estudo, verificou-se que a utilização de entrevistas semiestru-

turadas com a professora e a coordenação foi imprescindível, uma vez que esse instru-

mento possibilita uma afinidade entre entrevistador-entrevistado. (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986). O instrumento permite que o entrevistado converse acerca do tema proposto com 

apoio nas informações que ele tem, sendo atribuídos pelos sujeitos os significados a situ-

ações que fazem parte do cotidiano do berçário, garantindo um momento de aproximação 

entre o pesquisador e os sujeitos. 

 

Observação participante  

 

Durante o trabalho de campo, observamos os momentos de leitura com o grupo 

de bebês e a professora entre os meses de agosto a novembro de 2019, na frequência de 

uma vez por semana, em um período de duas horas de permanência da escola. Essa técnica 

é denominada participante, “porque parte do princípio de que o pesquisador tem sempre 

um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado” (AN-

DRÉ; PESCE, 2012; p. 28). Esse nível de envolvimento deve ser determinado de modo a 
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não comprometer os resultados da pesquisa. No caso da pesquisa com bebês, exigiu da 

nossa parte uma sensibilização do olhar e da escuta na relação com os sujeitos investiga-

dos, mantendo, dessa forma, uma postura participante, experimentando o espaço e o 

tempo da atividade leitora com os bebês e adultos. 

Não foi uma tarefa fácil observar, anotar, registar as imagens, estar perto, mas 

manter certo distanciamento. Tratou-se de um autêntico desafio, sobretudo quando se 

pesquisa com os bebês, pois é muito difícil observá-los sem lhes emprestar algum dos 

nossos sentimentos por seres tão cativantes. Não raras vezes nos vimos diante do dilema: 

entre a decisão de observar ou de registrar as cenas ou ainda de continuar anotando. Den-

tre interrupções e sequências inebriantes, íamos constituindo-nos como pesquisadora no 

berçário.  

 

Diário de campo 

  

Durante as sessões de observação participante das práticas de leitura com os be-

bês, redigimos anotações em nosso diário de campo, instrumento indispensável a essa 

técnica. Nesse diário, procuramos registrar por meio de palavras o que ouvimos, vimos e 

sentimos e experenciamos nas sessões de leitura, como um rascunho das nossas ideias. A 

maioria da escrita do diário foi registrada após o término da sessão.  

Cardoso de Oliveira (1998) indica-nos os atos cognitivos de olhar, ouvir e escrever 

como um processo que fundamenta a pesquisa de campo. A escrita, longe de ser um pro-

duto, é consequência dos dois primeiros. Esse exercício contribuiu para conhecermos me-

lhor os bebês, seus nomes, o espaço do berçário e as ações da professora e dos bebês na 

relação com o objeto livro, possibilitando traçar itinerários para serem observados nas 

sessões subsequentes. 
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Fotografia e filmagem  

 

O registro por meio da fotografia e da filmagem ocupou aqui um lugar central, na 

medida em que não só descreveu fatos, mas possibilitou-nos construir narrativas acerca 

das questões investigadas, conforme relataremos no próximo capítulo.  

De acordo com Graue e Walsh (2003), tanto a fotografia quanto o vídeo são ins-

trumentos, ferramentas de investigação utilizadas para auxiliar na obtenção de certos tipos 

de dados. A utilização criativa desses instrumentos é particularmente apropriada quando 

se faz investigação com crianças pequenas. São ferramentas importantes de geração de 

dados e maneiras importantes de garantir que esse processo abranja uma multiplicidade 

de perspectivas. Além disso, temos percebido a relevância desses instrumentos para ge-

ração de dados em pesquisas que envolvem o estudo de bebês (ver, por exemplo, RAMOS 

2010; GUIMARÃES, 2011; MATTOS, 2013). 

Durante a pesquisa, houve a preocupação ética a respeito da autorização de uso, 

de exposição das imagens dos bebês empregada para fins de análise, o que foi consentido 

mediante a assinatura dos responsáveis no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE C), o que nos possibilitou o acompanhamento das propostas de leitura vi-

venciadas pelos bebês e as professoras. Porém, sabemos que na pesquisa com bebês e 

crianças bem pequenas o consentimento não vem apenas da autorização dos responsáveis 

legais que, neste caso, acolheram sem ressalvas a proposta da pesquisa, mas das crianças, 

na condição sujeitos de direitos. Consideramos que a autorização por parte dos bebês vem 

por meio do olhar, da aproximação e da aceitação da presença da pesquisadora no grupo.  

 A princípio, utilizamos o recorte das imagens filmadas, transformando em foto-

grafias algumas cenas que refletissem as ações a serem descritas na análise. Compreen-

deu-se que era preciso essa “paralização” da cena para possibilitar o exercício de reto-

mada da ação, ou seja, daquilo que foi possível capturar no momento da ação. Conjunta-

mente ao processo de observação, fazíamos as filmagens das sessões de leitura e posteri-

ormente reuníamos  os registros para dar prosseguimento com  a seleção das cenas  que 

apareciam nesse contexto. 

 Todo esse processo de observação e análise dos registros demanda por parte do 

pesquisador uma atitude transversal, no modo como revisita e seleciona as imagens para 

poder eleger pontos significativos que possibilitem construir uma narrativa imagética e 
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escrita. Implica um “olhar atento do pesquisador e uma escuta ativa que permite pescar 

cenas do cotidiano para depois refletir sobre elas.” (FOCCHI, 2019, p. 106). No processo 

como pesquisadora, vivenciamos essas questões em torno do processo de reflexão sobre 

o material coletado na investigação. 

 Como pesquisadores, sabemos que, embora tenhamos de traçar a escolha metodo-

lógica relativa à investigação, essa opção não pode ser hermética. No acontecer da pes-

quisa, novos olhares podem lançar luz ao objeto pesquisado e, nesse percurso, pode surgir 

a necessidade de traçar alguns contornos, de modo a complementar a metodologia, desde 

que se mantenha a cientificidade que a pesquisa requer.  

Prosseguimos, concordando com o poeta António Machado (1983), que utiliza 

ponto de partida e paradigma incluído em seu livro Campos de Castilla, na parte intitulada 

“Provérbios y Cantares”, sob o número XXIX: “[...] Caminante, no hay camino, Se hace 

camino al andar [...], cuja tradução livre pode ser: “caminhante, não há caminho, faz-se 

caminho ao andar”. Podemos ler tais palavras como representação de um andar de pes-

quisador cuja persistência gera o surgimento do inesperado, um desvio da linha, que então 

se torna um rumo a seguir. A análise em si é o percurso de um caminho e de um ponto de 

chegada. 
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4 Quem pergunta quer resposta! Por que, onde, 
como e o que ler para os bebês? 
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4. QUEM PERGUNTA QUER RESPOSTA! Por que, onde, como e o que ler  
    para os bebês? 
 
 

 
[...] a leitura se realiza a partir do diálogo do bebê com o objeto lido – seja 
escrito, sonoro, seja um gesto, uma imagem, um acontecimento. Esse diálogo 
é referenciado por um tempo e um espaço, uma mediação; [...] em função das 
necessidades e do prazer das descobertas. (MARTINS, 1994, p. 33, grifo 
nosso) 

 

 
Guiadas pelas questões que privilegiam as dimensões espaço-tempo (onde e 

quando se lê), modo (como se lê) e objeto-livro (sobre o que se lê) com base em Girotto 

e Souza (2015); neste capítulo, apresentaremos a análise e a discussão sobre a prática de 

leitura com base nessas dimensões, considerando o papel da mediação pela tríade (pro-

fessora, bebês e objeto-livro), elementos que orientaram nosso olhar no campo. 

 A análise seguiu as diretrizes da opção metodológica já anunciada: de cunho qua-

litativo e desdobrou-se em procedimentos de entrevista semiestruturada com a professora 

e registro e  de dados por meio do material  imagético orientados pelos objetivos deste 

estudo.  

 No percurso de construção da análise, algumas sessões foram registradas por meio 

de filmagem durante a observação dos bebês em interação com o livro mediado pela pro-

fessora. Depois de rever o material algumas vezes, partíamos em busca de pistas que nos 

levassem a identificar episódios relevantes para análise pretendida, nos quais estavam 

presentes os elementos que comunicavam as ações de uma prática de leitura. Ao término 

das sessões, também havia o procedimento de anotar no caderno algumas palavras-chave 

e alguns outros detalhes mais específicos da investigação pretendida.  

As perguntas que guiaram a entrevista com a professora foram feitas no sentido 

de captar a concepção que se tinha acerca da prática pedagógica com o foco voltado para 

os modos de leitura. Particularmente, buscou-se entender a maneira como a professora 

compreende essa prática, a disposição e a oferta de livros aos bebês para, assim, delimitar 

como se dá a prática pedagógica no contexto do berçário. 

Tomando como base a organização das perguntas indicativas da entrevista, apre-

sentamos o quadro abaixo destacando os eixos de análise e as respectivas perguntas 
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relacionadas à condução temática acerca da prática de leitura com os bebês no contexto 

do berçário. Segundo Ninin (2013) as perguntas indicativas da condução temática são 

aquelas que, de modo articulado, possibilitam aos participantes da interação (professora 

e pesquisadora) perceber como se dá a progressão do assunto em pauta. (NININ, 2013, p. 

147). Ou seja, no curso da interação, as perguntas relacionadas à condução temática con-

vidam os participantes a inserirem seus pontos de vista que vão gradativamente ressigni-

ficando o foco do assunto investigado. O nosso propósito é deixar claro o que considerar 

como relevante nas perguntas quando o foco é: por que, o que, como e onde ler para os 

bebês. 

A partir dessa configuração, cujo desenvolvimento com perguntas para entrevista 

semiestruturadas mostrou-se relevante, elaboramos o quadro a seguir para compor as aná-

lises junto às imagens, destacando as perguntas quanto à condução temática pertencentes 

a uma dada categoria de eixo. 
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Quadro 8 - Perguntas Indicativas X Eixos de análise  

Fonte: elaborado pela autora 

A entrevista auxiliou-nos não apenas por apresentar o que a professora pensa ou 

compreende a respeito da prática leitura que realiza com a turma de bebês, mas por nos 

relatar um cenário a respeito do que iríamos nos deparar na prática. Com efeito, muito do 

que foi abordado na entrevista foi possível identificar nos momentos em que realizamos 

a observação em campo, ajudando-nos a compreender as escolhas da professora em sua 

ação, quando na mediação de leitura com os bebês.  

Po
r 

qu
e 

le
r 

pa
ra

 o
s b

eb
ês

? 
 

           

Perguntas quanto à condução temática: a prática de leitura com os bebês 

 

Você lê histórias para os bebês? 

Com que frequência e em que momentos do dia as leituras são realizadas? 

Com qual objetivo você lê para eles? 

Como você avalia a sua condição de mediadora nos momentos de leitura (entre os bebês 
e o objeto livro)? 

C
om

o 
e 

O
nd

e 
le

r 
pa

ra
 o

s b
eb

ês
? 

    
  

  

 

 

Como você organiza essas situações de leitura? (estimular a professora a contar sobre 
como a situação de leitura acontece, como organiza o espaço, procurando retomar as in-
formações e pistas dadas por ela). 

Os livros ficam disponíveis para que os bebês possam manuseá-los? 

Existe no berçário algum espaço específico para a leitura? Você poderia descrever esse 
espaço? 

Você utiliza algum recurso durante as situações de leitura? 

 

   
  O

 q
ue

 le
r 

pa
ra

 o
s b

eb
ês

? 
 

 

 

O que você costuma ler para os bebês? 

Há livros que você prefira ler para eles? (investigar, a partir das respostas da professora, 
quais os critérios que ela utiliza para a escolha dos livros). 

Os bebês demonstram interesse por algum tipo de livro? (aprofundar a investigação sobre 
os possíveis motivos dos bebês). 

No berçário da escola Maternal há livros diversificados para os bebês? (aprofundar na 
investigação sobre a materialidade e os temas dos livros). 
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No primeiro bloco de perguntas do eixo de categoria, Por que ler para os bebês?, 

estavam englobadas as respostas que motivavam as ações de mediação de leitura empre-

endida pela professora na sua prática pedagógica e de também apontar para o objetivo da 

ação docente nessa prática, o que de certa maneira nos anunciaria a concepção da imagem 

dos bebês e sobre os modos de estar com eles. Consideramos nesse eixo, a frequência das 

sessões de leitura, bem como a avaliação da condição mediadora da professora no mo-

mento de leitura. 

Depois, exploramos a questão Como e onde ler para os bebês?, tendo por refe-

rência contemplarmos as perguntas que se referiam ao espaço de leitura, já que um dos 

nossos objetivos é reconhecer a importância da organização do espaço de leitura e os 

recursos empregados nas ações pedagógicas desempenhadas pela professora enquanto 

mediadora. 

Por fim, elencamos O que ler para os bebês? Procuramos aprofundar a verificação 

do acervo existente no berçário e investigar o que a professora, efetivamente, utilizava e 

seu interesse por desenvolver o conhecimento acerca dos bebês e objeto-livro, além de 

poder avaliar o que ela fazia a respeito das preferências dos bebês.  

 
4.1 Análise dos dados: “ver” para contar 
 

Nesta pesquisa, a fotografia e a filmagem cumpriram com o papel de auxiliar as 

pesquisadoras a “verem” o que não foi possível capturar pela observação em campo, prin-

cipalmente na interlocução com as perguntas e, de maneira intencional, para visibilizar e 

exemplificar as situações de leitura vivenciadas na investigação. 

Depois de coletados os registros, prosseguimos um passo adiante e passamos da 

descrição à interpretação. Como aponta Hoyuelos (2019), a descrição trata daquilo que é 

ou daquilo que aconteceu; a interpretação vai mais além e enfoca o porquê, o como e onde 

e o que, sem perder de vista que as possibilidades de compreensão são múltiplas, como o 

são também as possibilidades interpretativas (HOYUELOS, 2019, p. 98). 

O percurso da investigação partiu, portanto, do arquivo inicial à “seleção reflexiva 

do material coletado de modo a integrar passado-presente-futuro na construção da autoria 

e de aprendizagens significativas” (PROENÇA, 2018, p. 96). Esse caminho possibilitou 

apresentar uma documentação semelhante ao “portfólio”, o qual Proença (2018, p. 95) 
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define como “um instrumento de comunicação de ideias, valores e saberes [...] constituído 

por um ético e estético sobre a prática”. 

 Pesquisar com bebês e crianças bem pequenas envolve muitos desafios e conside-

ramos que o maior deles é trazer para o papel as experiências vivenciadas entre as pes-

quisadoras e os sujeitos da pesquisa — os bebês e a professora — reveladores de grandes 

potencialidades. 

Nesse sentido, no momento de análise, buscamos escrever os indícios e as pistas 

necessárias para compreensão do que presenciávamos no campo: campo de encontros, 

diálogos, relações e subjetividades.  

Analisaremos os registros das imagens considerando a dimensão relacional que 

envolve: ação da professora e dos bebês com os livros (B); o discurso de uma produção 

escrita (A); a interpretação da análise de dados (C). Esse instrumento representa processo 

e produto de um campo de encontros, relações, diálogos, emoções e subjetividades, que 

convergiu para o caráter/ dimensão relacional do processo investigativo.  

  A figura 6, diagrama relacional, representa sinteticamente o processo de conexão 

entre os pontos A, B e C, destacando os elementos constituintes da pesquisa. 
 
Figura 6 - Diagrama Relacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborada pela autora 

 
Desse modo, propomo-nos considerar esses aspectos, ao buscar uma aproximação 

de sentido na dimensão relacional dos processos interativos entre os bebês, professora e 

B 
Professora com 

os bebês e  
os livros 

Ação  
(imagens)  

A 
Diário de 

campo  
(escrita) 

 

Campo de  
encontros,  

relações, diálogos,  
emoções e  

subjetividades  

C 
Pesquisadora 

(análise de dados) 
RELACIONAL 
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livros. Tomamos como centralidade as relações constituídas nesse espaço considerando 

o foco da prática educativa pedagógica de leitura com os bebês, a partir de uma “perspec-

tiva dialógica e relacional” que busca dar visibilidade à ação dos bebês e da professora 

nesse contexto (SCHMITT, 2008, p. 63).  

Nesse sentido, apresentamos a descrição/ interpretação da prática educativa ob-

servada nas sessões de leitura, agrupadas pelos eixos de análise. O conjunto de imagens 

de cada episódio foi construído, numerado e sistematizado pelas pesquisadoras que ao 

observar os dados recortam e compõem uma sequência de acordo com seus critérios de 

análise.  

 São acontecimentos das sessões de leitura envolvendo a turma do berçário II, a 

professora e o objeto-livro ambientados no espaço da EMMEI. Estão organizadas de 

acordo com o que ficou mais evidente, conforme as categorias estabelecidas na Figura 6.  

 É importante ressaltar que estamos cientes da complexidade que envolve a forma-

ção docente e compreendendo a especificidade da formação da professora que atua no 

berçário como um processo em construção (VARGAS, 2014). Entendemos que o registro 

que ora apresentamos representou um recorte do processo da ação pedagógica, posto o 

cronograma possível para a realização dessa pesquisa, em torno de 12 sessões de visita à 

EMMEI, realizadas entre os meses de agosto a setembro, com duração de aproximada-

mente 2 horas, cujo alcance é impossível de mensurar. 

 Diante do exposto, apresentamos nossas análises, fruto do mergulho nos dados 

construídos na investigação e das reflexões teórico-metodológicas tecidas no decorrer 

desta dissertação.  

 

4.2 Dimensão objetivo: por que ler para os bebês?  

 

No primeiro bloco de perguntas quanto ao eixo Por que ler para os bebês?, a 

professora contou-nos que lê com uma frequência de uma ou duas vezes por semana. Essa 

atividade acontece de acordo com a rotina, sempre no período da tarde antes do horário 

do jantar. “É um tipo de atividade realizada em pequenos grupos e tem duração determi-

nada de acordo com a rotina diária”, aproximadamente 30 – 40 minutos. 
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Em relação ao projeto de leitura na EMMEI, a professora mencionou ter apresen-

tado a proposta intitulada Era uma vez - contação de histórias para bebês, a realizar-se 

durante o 2º semestre de 2019, período em que iniciamos nossa pesquisa. Entretanto, a 

prática de leitura já estava instituída como atividade permanente. Tivemos acesso ao ma-

terial, porém não foi possível relacioná-lo de maneira mais sistematizada com os registros 

e observações em campo. 

Acerca dos objetivos da leitura, a professora destacou o fato de acreditar que a 

leitura propicia o “desenvolvimento da imaginação dos pequenos”. No caso do contato 

com o livro, pelas mãos da professora ou deles próprios “favorece familiaridade das cri-

anças com o livro” e, segundo ela, observa-se que bebês de mais idade começam a “apon-

tar e nomear as figuras”, por exemplo, dos animais, e tentam repetir a fala da professora. 

Ela acredita que, dessa forma, os bebês estão aprendendo “outras coisas da linguagem, 

do vocabulário”, mesmo que eles ainda não falem. Observamos nas respostas proferidas 

pela professora que ao citar o interesse dos bebês pelas leituras, refere-se a vários aspectos 

importantes como: imaginação, vocabulário, imitação, linguagem e proximidade com o 

livro. 

Acerca da avaliação da condição mediadora, a professora destacou acreditar que 

precisa ainda se aperfeiçoar “em relação às situações de leitura com os bebês”, principal-

mente pelo fato de ser “estreante (iniciante) na docência com essa faixa etária”, e reco-

nhece o quanto é dificultoso. Na maioria das vezes, esforça-se para envolvê-los na leitura: 

“Mostro ilustrações bem coloridas e uso livros com sons ou luzes, aqueles que parecem 

livros-brinquedos” e que, segundo ela, chama bastante atenção dos pequenos.  

No que diz respeito à leitura, considera, pela sua experiência anterior, na docência 

com ensino fundamental, a prática com os bebês muito diferente da situação de leitura 

com crianças maiores, pois essas prontamente dão um feedback, interagem com a história. 

No berçário, em algumas situações de leitura, “os bebês ficam desatentos”. Nesses mo-

mentos, usa técnicas para chamar a atenção deles para a atividade, como exemplo: bater 

palmas, chamar as crianças pelo nome ou fechar o livro e recomeçar a leitura.  

Ela também acrescentou que nem sempre isso “de chamar a atenção deles para a 

leitura” dá certo, pois há dias em que os bebês estão “inquietos e irritados”, sem condições 

de participar da atividade. 
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Sessão A - Olha a girafa! 
 
Ilustração 2 a 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: arquivo da autora (2019) 
 

A professora sentada sobre o emborrachado no espaço da sala do ber-
çário II está com a bebê no colo, oferecendo, além do colo, gestos e sua 
voz no diálogo entre a bebê e seu objeto-livro ilustrado, que foi delica-
damente aberto pelas pequenas mãos da leitora-bebê. Enxerga-se uma 
interação conjunta entre todos esses elementos. Durante a mediação 
da leitura, a professora aponta para a imagem da girafa, num gesto 
comunicativo e diz: “- Essa é a girafa! Olhe o pescoço dela”. Esse ato 
parece revelar o interesse da professora por propiciar a experiência 
aos bebês acerca do vocabulário, ao nomear o animal. Ambos possuem 
o mesmo ponto de vista sobre a página aberta. A bebê acolhida, por 
todos esses sentidos, se expressa com o olhar e ouvidos atentos em di-
reção à figura apontada. Institui-se um espaço-tempo entre as ações 
comunicativas desses dois sujeitos. Pensamos que essa mediação só foi 
possível porque os demais bebês estavam envolvidos com os livros es-
palhados pelo tapete em companhia da ADI. 
(Diário de campo da pesquisadora, setembro de 2019) 
 

  

2
 

3 

4 
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Sessão B - Apontar e imitar 
Ilustração 5 a 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: arquivo da autora (2019) 

 
 

Diante de alguns livros que estavam disponibilizados sobre o tapete 
emborrachado no espaço da sala do berçário II, os bebês, cada um ao 
seu modo, engatinhando ou andando, foram aos poucos se aproxi-
mando do objeto-livro. Com os livros escolhidos em mãos, olham aten-
tamente a imagem; parecem imitar a ação dos adultos: gestos visuais, 
táteis, corporais, expressões faciais e sonoras (balbucio). Quanta lin-
guagem nessa interação /exploração com o objeto-livro. Acompanha-
mos os gestos deles apontarem para as imagens com o indicador, que 
ocorre de maneira espontânea e ao mesmo tempo imitativa. Pouco a 
pouco, esse gesto ganha intencionalidade e sentido de bebê- leitor. 
(Diário de campo da pesquisadora, outubro 2019). 

 
 
Sessão C - Dispersão  
Ilustração 7 a 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: arquivo da autora (2019) 

7 8 
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Nesse episódio, observa-se uma situação de leitura no espaço da sala 
do berçário onde a professora com o apoio da ADI tentava conter a 
dispersão dos bebês. Esses pequenos, por sua vez, pareciam interessa-
dos em explorar o entorno do espaço que se abria por entre os berços, 
que, inclusive, proporcionava um convite à brincadeira e à livre circu-
lação. A professora, além de se ocupar da leitura, mostrava preocupa-
ção na conquista da atenção dos bebês para a atividade. A ansiedade 
da professora pareceu colaborar para que ela não notasse as reações 
dos pequenos. Contudo, a professora segue lendo a história, mas intro-
duz na narrativa o chamamento de atenção para os bebês: “Ei, olhem 
a bola gigante”. Alguns bebês parecem procurar outras relações com 
o que está no entorno, e depois alguns dos bebês retornam para ouvi-
la. 
(Diário de campo da pesquisadora, outubro de 2019). 
 

 

Assim, pelos registros das sessões A, B e C destacamos perceber de modo mais 

claro as aproximações e distanciamentos das ações de mediação da professora. Porém, 

algo revelador foi o interesse da professora em estimular a leitura. Assim, a mediadora 

conversa com os bebês, favorece o manuseio do objeto livro, com o livro em mãos pro-

cura destacar as ilustrações e apontar os personagens, enriquecendo esse momento através 

de trocas afetivas e da oralidade.  

Vale ressaltar que, apesar da pouca experiência da professora com a faixa etária, 

isso em alguns momentos não se constituiu um fator limitador da interação com os bebês, 

já que recorreu à utilização de algumas linguagens possíveis, como a gestual e corporal e 

vocal, por exemplo. A esse respeito, Tristão (2004) observa que ainda que as professoras 

não pareçam refletir sobre o quanto estão ensinando aos seus bebês, é na “sutileza das 

ações cotidianas” que os bebês vão aos poucos aprendendo, inclusive, a falar e a imitar. 

No quesito tempo planejado para a leitura no berçário, um aspecto que nos chamou 

atenção foi a regularidade do tempo destinado para essa atividade com os bebês (de apro-

ximadamente 30 min), sem flexibilidade de ampliação, devido à forma como os tempos 

são distribuídos na rotina. A exemplo da leitura que acontece antes do tempo de jantar. 

Em relação ao tempo na fase da educação infantil, Bassedas; Huguet e Solé (2009) 

advertem que, ao se planejar o tempo, a professora “precisa considerar muitos aspectos 

relativos às necessidades dos pequenos e pequenas”. O ideal seria a possibilidade da fle-

xibilidade temporal, no sentido de qualificar o tempo, o espaço e o modo de apresentação 

dos livros, ou seja, de um planejamento intencional destinado à leitura com os bebês. 

Sendo assim, em uma prática de leitura, a organização dos tempos, materiais e modos 



102 
 
possibilitam incentivar as diversas interações/relações entre bebês e a professora, mini-

mizando a dispersão. (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 2009, p. 100)  

Outra aproximação que foi revelada na ação mediadora da professora refere-se a 

chamar atenção dos bebês para participar da leitura (Sessão C), no sentido de evitar dis-

persões e trazer para próximo de si os que se distanciavam. Na prática de leitura com a 

turma do berçário II, foi possível notar frequentemente o esforço da professora para inte-

grar e manter a atenção dos pequenos à atividade com os livros. Esse esforço, apesar de 

necessário, deve vir acompanhado do entendimento da professora em compreender as 

necessidades expressas pelos pequenos por meio de diferentes linguagens, utilizadas em 

suas formas de se comunicar, por exemplo: choro, agitação, necessidade de movimentar-

se entre outras. 

Foi importante notar a ação dos bebês em relação ao espaço que os envolve, nesse 

caso, a sala do berçário, entre os berços e a ação da dispersão dos pequenos. Essa ação é 

reveladora para com a especificidade docente no berçário, pois, como bem observou 

Gobbatto (2011), os grupos de bebês são marcados pela heterogeneidade dos ritmos e 

interesses de seus componentes. Nesse contexto da sala, várias possibilidades e objetos 

atraem os pequenos e eles se permitem a explorar o espaço. Ao ouvir os bebês e buscar 

entender a ação infantil da dispersão e o interesse por explorar o espaço, implicaria a 

professora ressignificar sua prática, contemplando as necessidades dos bebês.  

Em relação ao ato de ler referenciado pelo gesto imitativo do bebê (Sessão B), foi 

uma ação que teve destaque e significado em possibilidades de análise, pois esses gestos 

têm singularidades que tornam a observação interessante. Wallon (2008) ressalta que a 

imitação acontece a partir de uma distinção do bebê em relação ao ambiente, ao adulto. 

Realiza-se por uma repetição dos movimentos cujo aprendizado já foi feito. Implica a 

existência de gestos já formados e de imagens. Trata-se de “colocar-se no outro, ou me-

lhor, colocar o outro em si” (WALLON, 2008, p. 138). O ato de imitar, ao mesmo tempo 

em que se apoia no outro, mostra a atenção e a participação na realidade que se apresenta 

ao redor, revela a potência criadora de quem imita, indo em direção a um sentido do novo 

(GUIMÃRES, 2011). 

De fato, no grupo de bebês do berçário II, observamos que eles tentam repetir os 

sons, observam atentamente às imagens e buscam interagir com o objeto-livro, procu-

rando ajustar os gestos aos modelos. Pudemos constatar o comportamento imitativo do 
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bebê como revelador de um modelo leitor por meio da mediação da professora que se 

colocava sempre com afetividade. 

 

4.3 Dimensão modo /espaço: como e onde ler para os bebês? 

 

Seguindo para o eixo Como e onde ler para os bebês?, a professora contou-nos 

acerca de como organiza o espaço de leitura. Ela relatou que lê com os bebês, em peque-

nos grupos, pois conforme a proposta pedagógica do berçário, o procedimento é de man-

ter um número específico de bebês durante o rodízio das atividades, a fim de permitir um 

melhor atendimento à criança. Essa situação de leitura em pequenos grupos é acompa-

nhada da ADI e ocorre em um espaço delimitado do pátio, a bebeteca, onde os bebês 

ficam sentados sobre os tapetes emborrachados e, algumas vezes, costuma colocar sobre 

esse tapete almofadas individuais.  

Descreveu-nos a Bebeteca como sendo “um cantinho de leitura” onde há livros de 

tecido e cartonados dispostos em um porta livros que fica fixo em uma das paredes. Esses 

livros ficam disponíveis para os bebês e, às vezes, é permitido, por exemplo, “brincar com 

os livros” da Bebeteca acompanhados pela supervisão da professora.  

Esse momento de leitura ocorre também na sala do berçário, em um espaço central 

entre os berços, o qual ela considera acolhedor, onde comumente costuma ler para seu 

grupo. A professora contou-nos que “devido a idade dos bebês e por serem muito peque-

nos” alguns necessitam ser acolhidos “pelo colo da professora ou da ADI” e aos poucos 

vão se sentindo mais seguros e se aproximam “para aprender a escutar a história”.  

Na questão acerca do uso de recursos na sua prática, considera que pouco utiliza 

recursos externos para enriquecer a leitura e não faz uso de nenhuma caracterização ou 

canta músicas para marcar o início e o final da história. Relatou-nos ter participado de 

uma formação sobre “contação de histórias”, onde foram apresentados alguns recursos 

para utilização na prática, porém, ainda não organizou a exploração do uso desses recur-

sos com o seu grupo.  

Relatou-nos que durante a leitura quase sempre procura mudar a entonação para 

imitar as vozes dos animais que aparecem nas ilustrações, como por exemplo: “imitar o 

rugido (roomm) do leão” e com isso diz que percebe as reações nas “carinhas dos bebês”. 
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Ela avalia que os usos de recursos externos, a exemplo dos fantoches de animais, assustam 

os bebês e isso acontece talvez pela falta de familiaridade com esse material. 

 
 
Sessão D - Roda de história 
Ilustração 9 a 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo da autora (2019) 

  

Durante as observações participantes, registramos alguns trechos da ação pedagó-

gica da professora: 
   

Sobre um chão coberto pelo emborrachado, a professora inicia dis-
pondo os bebês sentados em círculo, acompanhados pela ADI. Com o 
livro em mãos “Tenha bons sonhos,Nina”, a professora desenvolveu a 
narrativa chamando a atenção para o comportamento do personagem: 
- Essa é a gatinha Tina, olhem, ela quer dormir - Psiuuuu! Dando ên-
fase à história. A cada página do livro mostrava as imagens aos bebês 
aproximando ainda mais de seus campos de visão. Ainda que alguns 
bebês tenham permanecido no colo da ADI, vale destacar que a medi-
ação por meio voz, dos gestos expressivos da professora e do objeto 

9 

10 11 
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livro conquistava a atenção dos bebês, mantendo-os em interação com 
a leitura.  
(Diário de campo da pesquisadora, setembro de 2019).  
 

O registro da reação dos bebês: 

 
Durante a narrativa, os bebês estiveram com a atenção voltada para a 
professora com o livro, imersos na situação. Suas expressões faciais 
aparentavam estar vivenciando algumas sensações: curiosidade, ten-
são, alegria... Quando a professora aproximava o livro, observavam 
atentamente as imagens. Durante a narrativa, alguns bebês permane-
ciam sentados, enquanto outros se levantavam, para se aproximarem 
ainda mais do livro, procurando interagir com o objeto. Porém, logo 
eram alertados para retornarem ao seu lugar, na roda, nesse momento, 
a ADI os auxiliava, colocando-os na posição inicial, sem muito sucesso, 
pois o comportamento ora se repetia. É notório enxergar como os bebês 
gostavam de participar desse momento, sobretudo pelo interesse nas 
imagens do livro.  
(Diário de campo da pesquisadora, setembro de 2019). 
 

Durante a pesquisa, priorizamos os momentos de histórias lidas pela professora 

para pensar na mediação em como se lê, com o foco para as relações que se estabelecem 

nesse encontro. Nesta direção, as rodas de leitura como formas de mediação podem ser 

entendidas em sua dimensão educativa e como oportunidade de interação entre adultos, 

crianças e livros (BRANDÃO; ROSA, 2011). Esse tempo era dividido entre a organiza-

ção da roda, seguida da leitura em voz alta compartilhada com o grupo de bebês e, algu-

mas vezes, o contato livre com o acervo, sempre acompanhado da professora.  

Entre as possibilidades de se apresentar a história para os bebês está a leitura com 

o suporte livro nas mãos da professora, conforme presenciado nesta sessão. A escuta do 

texto não exclui o acesso visual. Permitindo ao bebê vislumbrar o livro durante a escuta, 

oferecendo a aproximação com as ilustrações.  

A voz da professora desempenha um papel significativo. A esse respeito, Sanjuán 

et al. (2019) compreende que as primeiras leituras com o bebê supõem o encontro com a 

voz como veículo de transmissão literária. Tanto o objeto livro como a voz e os gestos da 

professora são considerados meios transmissores da leitura. 

O modo como o processo foi conduzido pela professora relaciona-se com uma 

prática que ressalta o papel mediador do adulto de mobilizar a curiosidade dos bebês, por 

meio dos recursos expressivos: de voz, faciais e gestuais, pois exige olhar para os bebês 

pensando na aproximação deles com o livro, partilhando dos sentidos proporcionados 
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pela ilustração. Percebe-se algo fundante no trabalho com os bebês, já destacado em re-

latos anteriores, que é a questão relacional e afetiva que envolve o trabalho com as crian-

ças pequenas. Nesse aspecto, as sessões observadas cumpriram com esse papel. 

Isso significa que a mediação do objeto com o pequeno leitor deve ser permeada 

de proximidade e afetividade, pois quando o adulto “[...] não recobre com afeto as verba-

lizações para a criança, ou fala como se a criança não escutasse, ou não realiza um trajeto 

conjunto de olhar e palavra, dificilmente construirá uma envoltura sonora para essa cri-

ança” (LÓPEZ, 2016b, p. 25). O que significa que não é somente o livro que provoca a 

curiosidade infantil, mas também a voz de quem narra, neste caso, a da professora e de-

mais recursos a serem empregados na narração  

A cada roda de leitura foi possível perceber o interesse dos pequenos não só pelo 

livro enquanto objeto sensorial, mas também expressões que indicam a participação dos 

bebês, tais como as vocalizações que imitam os personagens da história, gestos de apro-

ximação ou afastamento, expressões reveladoras das diferentes maneiras que o pequeno 

leitor se utiliza para conhecer e aprender. Hoyuelos (2015) considera essas atitudes como 

pistas que podemos seguir para entender a variedade de estratégias/ respostas que os be-

bês utilizam diante das propostas educativas que lhes são apresentadas.  

Em relação às propostas educativas de rodas de leitura observadas, Hampel (2016) 

destaca que uma marca relevante com as crianças dessa faixa etária é a ação da professora 

em fazer do livro um objeto de interesse para os pequenos, criando uma atmosfera lúdica 

de oportunidades para as interações entre o bebê, o adulto e o livro. Pelo que foi observado 

no acompanhamento das sessões de leitura, enxergamos a necessidade de implementar 

intervenções conduzidas pela professora que remetam aos modos e as estratégias em prá-

ticas de leitura. López (2016a, p. 91) sintetiza essa relação como uma qualidade do vín-

culo proporcionado pelas brincadeiras corpóreo-literárias que pertencem à cultura oral 

e se constituem elementos de mediação que trazem a aproximação das crianças às vivên-

cias de linguagem e imaginação. 

Segundo Carneiro e Dodge (2007, p. 59), “[...] o movimento é, sobretudo para 

criança pequena, uma forma de expressão e mostra a relação existente entre ação, pensa-

mento e linguagem”. A criança consegue lidar com situações novas e inesperadas, e age 

de maneira independente, e consegue enxergar e entender o mundo fora do seu cotidiano. 
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É importante destacar a importância do trabalho intencional com a leitura para a 

faixa etária, possibilitando a visibilidade da ação da professora em correspondência aos 

comportamentos dos bebês, de modo que compreendamos o que está sendo proposto du-

rante a roda de leitura. 

Sessão E - Espaços de leitura  
         Ilustração 12 - Bebeteca                           Ilustração 13 - Sala do Berçário II 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: arquivo da autora (2019)                                      Fonte: arquivo da autora (2019) 
 

Sessão F - A conquista pelo livro 
Ilustração - 14 a 17  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te: arquivo da autora (2019) 

Fonte: arquivo da autora 
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O espaço de leitura do berçário se configurava por um pequeno canto 
adaptado, localizado no pátio, onde em uma das paredes estava fixo 
um “porta livros de tecido” com dezoitos bolsos preenchidos com os 
livros encartonados e de pano. No alto do painel, via-se estampado a 
palavra Bebeteca. No chão, o emborrachado azul e alguns outros ma-
teriais de espuma revestidos de napa colorida. Esse é um dos espaços 
onde a professora planeja alguns dos encontros de leituras com os be-
bês. Alguns bebês sentados próximos à Bebeteca com o livro em mãos 
olhavam atentamente para a bebê que exibia sua habilidade em retirar 
o livro do bolsão, seguiam-na atentamente em seus movimentos, na ex-
pectativa do que a partir, dessa interação (livro- bebê) aconteceria. Em 
pouco tempo, a bebê construiu uma ação até, finalmente, ter em mãos 
o que parecia ser o objeto do seu desejo: o livro. O seu sorriso de sa-
tisfação figurou como resposta à sua conquista autônoma em conseguir 
realizar um feito inédito. O livro de lá pra cá cumpriu o papel de brin-
quedo, para depois ser apreciado e lido pela bebê, empregando para 
isso, todos os seus sentidos.  
(Diário de campo da pesquisadora, setembro de 2019) 
 

Em relação ao eixo como e onde ler para os bebês, complementamos nossa análise 

acerca da dimensão “onde ler?” - espaço de leitura do berçário. Nesse espaço adaptado 

para o cantinho da leitura, nomeado de Bebeteca, evidenciamos que os livros estão dis-

postos no intuito de considerar a ação do bebê de alcance ao livro e não apenas como um 

espaço para guardar os livros. Esse arranjo, ainda que pouco atrativo e com disposição 

permanente, revela algumas concepções da prática, principalmente ao observarmos a 

forma como o espaço está estruturado.  

Baseados nas imagens da Bebeteca11 na sessão F - A conquista pelo livro, ressal-

tamos pela ação evidente a importância do fazer algo junto com os bebês, o que é diferente 

de fazer por eles. Os bebês foram provocados a retirar o livro escolhido, sem que o adulto 

fizesse essa ação por eles, de modo a garantir a interação com o objeto. Judit Falk com-

plementa essa ideia quando expõe o aprendizado em que “a criança que consegue algo 

por sua própria iniciativa e por seus próprios meios adquire uma classe de conhecimentos 

superior àquela que recebe a solução pronta” (FALK, 2004, p. 27).  

 
11 Facchini (2009, p. 12) analisa a palavra Bebeteca da seguinte forma: mais do que uma tradução entre 
línguas, da francesa Bebétheque para a espanhola Bebeteca, a expressão marca a presença de significado 
desde a raiz às palavras primitivas. A saber, Beba-niña, Beteca - Bibliotecária Biblioteca escolar; Bebeteca 
- espaço destinado para a promoção de leitura para bebês. O termo Bebeteca surgiu na França, em julho de 
1987, quando num congresso o francês Georges Curie apresentou o termo Bebétheque, como espaço desti-
nado para promoção da leitura para bebês (SENHORINI; BORTOLIN, 2008). 
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A mediação da professora assistindo à cena, não interferindo diretamente na ação 

do bebê, proporciona o desafio que se traduz em aprendizagem. Ao pensarmos em uma 

prática pedagógica no berçário, essa cumpre com o reconhecimento do bebê como um ser 

social, potente e competente, capaz de realizar ações autônomas (RINALDI, 1999).  

Para que esses aprendizados concretizem-se, Reyes (2017) orienta que se deixem 

livros ao alcance dos menores, que se leia com eles, mas principalmente, que se leia as 

crianças e o que se passa com elas, bem como o que querem e o que necessitam. É im-

portante ressaltar que além da relação com os livros oferecidos, a organização do espaço 

e o tempo de exploração são imprescindíveis na proposição de uma prática de leitura. 

Em todo o período de observação, percebemos que houve pouca ou nenhuma va-

riação do espaço. O espaços da Bebeteca e da sala do berçário II, onde eram realizadas as 

leituras, mantiveram-se com a mesma disposição, sem inserção de materiais ou outros 

elementos que pudessem remeter a ambientação para leitura ou para promover a explora-

ção por parte dos pequenos. “Para a criança o ambiente precisa ser flexível, deve passar 

por uma modificação frequente pelas crianças e pelos professores a fim de permanecer 

atualizado e sensível às suas necessidades” (EDWARDS; FORMAN; GANDINI, 1999, 

p. 157). 

No que tange ao espaço e às condições materiais disponíveis nos berçário obser-

vado, é possível dizer que o espaço físico permite a realização de prática de leitura com 

os bebês; no entanto, o ambiente como um articulador dos objetos, materiais e relações 

estabelecidas entre os sujeitos (FORNEIRO, 1998), ainda necessita de alterações, tanto 

do ponto de vista da concepção de espaço e de ambiente de leitura como de sua organi-

zação. A Bebeteca ainda se mostra como um espaço carente de provocação de experiên-

cias para os bebês, devido à ausência de materiais e/ ou objetos e outras produções rela-

cionadas à temática da leitura.  

Quanto ao espaço da sala do berçário II (sessão D), com espaço livre no meio, 

circundado por berços, onde na maioria das vezes acontecem as sessões de leitura, enten-

demos que o arranjo desse ambiente não se constitui como um lugar significativo para 

construção de relações com o literário, no que diz respeito à identidade e ao significado 

para atividade com a leitura ali desenvolvida. 
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Isso coloca-nos a reflexão sobre a professora no papel daquela que oferta, que cria 

condições, que oferece objetos, apresenta ambientes e auxilia os bebês nas suas desco-

bertas, na exploração e na aprendizagens leitoras. Tudo é estímulo para o bebê na relação 

com a leitura, desde a voz da professora, a interação com o livro e outros materiais, os 

espaços e o ambiente. Tudo é um convite ao desenvolvimento do bebê, que será potenci-

alizado ou limitado de acordo com elementos biológicos e culturais constituintes dele. 

Diante dos fatores observados como elementos mediadores da EMMEI, ressalta-

mos a importância de um projeto de formação voltado para a leitura em relação ao uso 

dos espaços pelos bebês, de se planejar os ambientes de leitura para recebê-los. Gobatto 

(2011) menciona em sua pesquisa a importância de que o lugares ocupados pelas turmas 

do berçário assumem na instituição educativa e alerta-nos em relação ao espaço por eles 

utilizados. 

 

 

4.4 Dimensão objeto-livro: o que ler para os bebês?  

 
Seguindo para o último bloco, O que ler para os bebês?, a professora respondeu 

sobre os livros por ela utilizados. Disse-nos preferir ler livros que tivessem alguma rela-

ção com animais ou com o cotidiano dos bebês, com imagens coloridas, dispositivos de 

sons ou texturas. A resposta sobre a preferência, inclusive, foi influenciada pelo compor-

tamento dos bebês, por aquilo que, na sua visão, os pequenos mais gostam: “chamam 

mais atenção deles, é como um brinquedo”. Ressaltou o fato de perceber que livros car-

tonados são os preferidos e disputados pelos bebês nos momentos de manuseio e são, 

frequentemente, levados à boca. Percebe que os bebês parecem gostar dos livros de te-

cido, porém com menor interesse em manuseá-los.  

Acerca da existência de livros variados na unidade da escola maternal, contou-nos 

que o acervo conta com livros recebidos pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola - 

PNBE 2014 e outros adquiridos pela instituição. A maioria desses livros “mais novos e 

os melhores”, classificados assim pela professora, como os de bom estado de conservação 

e de menos uso, ficam no “armário pedagógico”, à disposição das professoras, para uso 

durante as situações de leitura, sendo em seguida devolvidos nas prateleiras. A professora 

considera que há um bom acervo disponível na unidade escolar.  
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SESSÃO G - Armário pedagógico  

Ilustração 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo da autora (2019). 

 
Diante do “armário pedagógico” e tendo consultado os livros que com-
põem acervo da escola EMMEI destinado aos bebês, é possível dizer 
que os livros que chegam aos bebês pela escolha das professoras apre-
sentam características bastante semelhantes: livros cartonados, livros- 
brinquedos com sons e texturas diferenciadas e alguns poucos livros de 
papel e outros de tecido. A maioria apresenta animais como protago-
nistas das narrativas, ou o que se pressupõe que seja semelhante aos 
interesses dos bebês e ao seu cotidiano infantil, já que desde pequenos 
as crianças demonstram curiosidade em relação aos animais. Neste 
“armário pedagógico”, conferimos a existência de alguns títulos que 
se apresentam na materialidade “de papel” e também de diferentes gê-
neros, a exemplo dos contos de fadas e contemporâneos, poesias, corpo 
e brincadeiras entre outros. Um momento significativo nas sessões ob-
servadas é o das situações de leitura dedicadas ao contato livre dos 
bebês com o livro, desbravando o objeto com todos os seus sentidos. 
Apreciando o objeto-livro por meio de suas cores, texturas, formas, 
gosto e cheiros. Todos tinham em comum a temática das ilustrações e 
texto verbal relacionado aos animais. 
(Diário de campo da pesquisadora, agosto de 2019). 
 

  

18 
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SESSÃO H - Exploração do objeto- livro 
 
Ilustração 19 a 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: arquivo da autora (2019) 

 
 

Assim, no aspecto o que ler para os bebês e sobre qual assunto, primeiramente 

destacamos que é preciso garantir a interação entre o pequeno leitor e o livro em suas 

mais distintas materialidades. Concordamos com Carvalho e Baroukh (2018, p. 38), 

quando elas explicaram que “é preciso ter o livro nas mãos para aprender a ler e a manu-

seá-lo. Manipular um livro é uma das atitudes leitoras e, portanto, deve ser conteúdo de 

aprendizagem”. Para exemplificar essa ação, privilegiamos registrar nas sessões de leitura 

com os bebês momentos em que pudessem explorar os livros.  

Além das situações em que a professora conduzia a leitura, também foram obser-

vadas algumas sessões de roda de leitura, dedicadas ao contato livre dos bebês com o 

acervo disponível. Os livros eram espalhados sobre o emborrachado e os bebês aproxi-

mavam-se engatinhado ou andando até os livros escolhidos. Observávamos os bebês se 

entretendo experimentando a materialidade do objeto livro, com suas características físi-

cas e visuais: tais como formatos diferenciados, texturas e ilustrações. 

20 

19 
21 

22 



113 
 

López defende a importância das aproximações entre bebês e livros: “[...] tantas 

vezes quanto às peçam, com livros-brinquedos que são lambidos, sacudidos, lidos e inte-

riorizados” (LÓPEZ, 2016b, p. 35), isto é, podemos explorar momentos em que o objeto 

livro seja o centro da prática educativa, com espaço para a ação dos bebês, pela livre 

exploração, estreitando dessa maneira a interação entre o pequeno leitor e o suporte. 

O livro como objeto consiste no suporte de texto destinado aos pequenos. É tam-

bém um objeto concreto de manipulação, sobretudo para os bebês e, por isso, sua materi-

alidade pode colaborar com o processo de formação do leitor. Inicialmente, os livros com 

materialidade12 mais resistentes às mãos e às babas dos bebês, a exemplo dos cartonados 

e os de tecido, são importantes “porque os aproximam desse objeto cultural, porém é 

interessante evoluir a oferta com outras materialidades que ultrapassam a simples explo-

ração física e sensorial” (MODESTO, 2019, p. 108). Conforme observamos nas rodas de 

leitura, há quase nenhuma oferta de exemplares de papel, com narrativas e ou gêneros 

diferentes da temática animais a serem oferecidos aos bebês.  

Retomamos aqui a opinião da professora acerca do acervo constante do berçário, 

as do armário pedagógico, classificando alguns exemplares de “bons” ou “melhores” li-

vros. No contexto apresentado por Paiva (2011), o autor lança uma reflexão a respeito, 

indagando se seria possível ao professor, sem formação específica, analisar ou perceber 

o livro como “melhor” ou “bom para” determinada situação, apropriando-se dessas obras 

em sua prática pedagógica com os bebês. Tal questionamento leva-nos a refletir acerca 

da qualidade literária e de uma formação que pudesse nortear os princípios de escolha e 

acerca do potencial das obras leitoras destinadas a essa faixa etária. Não temos a pretensão 

de aprofundar tais problemáticas, porém lançamos tal assunto como provocação reflexiva 

acerca do que ler para os bebês.  

  

 
12 A categoria materialidade caracteriza-se pelo tipo de material usado como suportes dos textos literários 
e se divide em: cartonados, papel de espessura mais fina, pano, plástico e etil vinil acetato (E.V.A) (GAL-
VÃO, 2016, p. 161). 
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5. O BEBÊ, O LIVRO E A LEITURA: inaugurando uma relação 

 
Falar de leitura na primeira infância exige contexto porque todos sabem que os 
bebês não leem, no sentido convencional da palavra. Mas também sabemos 
que a leitura tem suas raízes na complexa atividade interpretativa que o ser 
humano desenvolve desde seu ingresso no mundo simbólico. Quando começa 
então a história do leitor? (REYES, 2010, p. 13). 

 

 

Em seu livro A casa imaginária: leitura e literatura na primeira infância, Reyes 

(2010) coloca uma questão sobre a qual nos propusemos a pensar: quando afinal começa 

a história do leitor? As primeiras relações de leitura em um processo de comunicação por 

meio da expressão e da percepção iniciam por meio das interações entre a mãe e seu bebê, 

ainda no ventre materno, em uma rede de significados e de afeto que ambos vivenciam. 

A interação na comunicação continua após o nascimento e prossegue por meio das histó-

rias narradas, pelas pessoas que fazem parte do círculo de afeto das crianças. 

Pode-se afirmar, portanto, que se estabelece uma relação precoce de afeto entre o 

mediador, o livro e o bebê. Reyes (2010) afirma que as situações de leitura com bebês 

estabelecem um “ritual” que se transforma em um “triângulo” formado pelo bebê, o me-

diador e juntos trabalham um terceiro elemento que é “o livro”, formando assim uma 

ponte para o conhecimento de si e do outro, mediado por afetos. 

É importante lembrar que, ao nascer, o bebê não tem, ainda, os aparatos visual e 

auditivo completamente desenvolvidos. O desenvolvimento da visão e da audição, já ao 

final do primeiro mês de vida e ainda que não concluído, possibilita que ele passe a se 

interessar pelas imagens e sons a sua volta, dando, assim, forma à necessidade de novas 

impressões. Desse modo, o bebê vai percebendo o mundo que o rodeia por meio do 

adulto, que demonstra os objetos e, simultaneamente, representa aquele que cerca a cri-

ança de atenção.  

Daí a relevância da sessão intitulada “a criança e o colo”, que traz o livro presente 

diretamente na esfera perceptiva do bebê. Colocar o bebê no colo, mostrar-lhe imagens, 

ler e ajudá-lo a conhecer esse texto que se erige entre o verbal e o icônico cria um ambi-

ente de afeto e de profunda interação (BAPTISTA, 2017). Reyes (2010, p. 47) descreve 

e analisa essa interação denominando-a de “triângulo amoroso" - adulto livro e leitor. 
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Igualmente, Bonaffé (2008, p. 23) menciona essa mesma condição proporcionada pela 

leitura envolvendo adultos e crianças como sendo "afetos compartilhados". 

Os primeiros livros lidos pelas crianças, desde bebês, são o que Reyes (2010, p. 

41) chama de “livros sem páginas”, compostos pelas palavras que se escrevem “na pele, 

no ritmo do jogo, nos olhares, na voz [...]” e pela “[...] dança de palavras e de linguagens 

não verbais”. Conforme a criança vai crescendo biologicamente e se desenvolvendo cog-

nitiva, psíquica e emocionalmente, seus interesses vão se multiplicando. Dessa forma, na 

aproximação com o objeto-livro ampliam seus repertórios, iniciam sua trajetória leitora, 

quando ainda bem pequenos emprestam do leitor adulto a voz e por ela constroem pontes 

para o acesso à leitura. 

O adulto comunica-se com o bebê, conversa com ele. A satisfação das suas neces-

sidades físicas (condição essencial para o surgimento de novas necessidades) aliada ao 

prazer que o contato com o adulto proporciona conduzem-no ao interesse crescente pela 

participação na atividade comunicativa. O adulto será o criador da necessidade da leitura, 

do prazer de participar de uma sessão de leitura em voz alta, de uma contação – pela 

ampliação de sua atuação na atividade comunicativa. Desse modo, “as impressões exter-

nas que o bebê recebe, pela mediação do adulto leitor, são responsáveis pelo desenvolvi-

mento dos sentidos da leitura, que caminha ao lado da progressiva maturação do cérebro 

e do desenvolvimento emocional” (GIROTTO, 2017, p. 80). 

Dessa forma, até os três anos de idade, os motivos principais a incitarem as ativi-

dades infantis estarão vinculados à relação direta e indireta com os adultos. Direta, nesse 

primeiro momento, em que a comunicação emocional constitui a atividade principal. In-

direta, no segundo momento, quando o contato com os adultos permitir que a criança 

amplie seu círculo de interesses, envolvendo, também, os objetos dos quais os adultos se 

utilizam e sua função social, como os livros. 

Estudos e pesquisas acerca do desenvolvimento socioafetivo infantil mostram que 

o bebê está apto e ávido para aprender, sendo a aquisição de conhecimentos essencial para 

o seu desenvolvimento. 

 
[...] mesmo sem ter consolidado a linguagem oral, ele estabelece relações ricas 
e variadas com seus pares (Rossetti-Ferreira et al., 2003;), mostra-se sensível 
às diversas manifestações afetivas do ambiente cultural, onde gradativamente, 
se insere (cf.; Tomasello, 2003), compartilhando as atenções e emoções que 
sente por meio de expressões gestuais, vocais e rítmicas que traduzem a sua 
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comunhão interpessoal e as suas disposições internas para o encontro social 
desde o comecinho da vida (RAMOS; ROSA, 2008, p. 18). 

 

A partir dessa proposição é possível afirmar que as crianças, desde bebês, são 

capazes de participar ativamente de diversos eventos de “mediação” que envolve a leitura 

e, desse modo, vão acumulando experiências e aprendizagens em que atuam como prota-

gonista. Ao chegar à creche, o bebê traz consigo conhecimentos acumulados na sua baga-

gem familiar, cultural e histórica que influenciam no processo de aprendizagem. É im-

portante destacar que a creche é o ambiente em que os bebês se socializam, se comunicam 

com os recursos de linguagem que dispõem e onde se desenvolvem relações humanas 

significativas para seu desenvolvimento integral. 

Ninguém nasce sabendo ler, aprende-se a ler à medida que se vive. Freire (2006) 

assegura que a leitura de mundo precede a leitura da palavra e se apropriar da leitura, da 

escrita, alfabetizar-se é, antes de tudo, aprender a ler o mundo, compreender o seu con-

texto, que não se realiza em uma manipulação mecânica de palavras, mas efetiva-se em 

uma relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. A leitura de mundo abrange, 

no ambiente da família, a presença de narradores e de leitores entre os familiares presentes 

na vida da criança e modelos de referência de leitores. 

 

5.1 A mediação nas experiências de leitura com os bebês 

 
 Compreendemos que o “bebê humano constrói representações de seu mundo com 

base em suas experiências” (RIBES, 2012, p. 50). Nesse sentido, o perspectivo histórico-

cultural contribui para pensarmos o bebê como um ser humano que se constitui em um 

processo histórico de humanização, considerando-o em seus aspectos biológicos, históri-

cos e culturais, considerando sua condição no fluxo da história humana (VIGOTSKI, 

2007; WALLON, 2008). 

 Apesar da dependência do bebê, é na interação com outros, bebês e adultos, sig-

nos, palavras e objetos, que potencializamos sua situação social de desenvolvimento. 

Nesse contexto, a creche/ berçário constitui-se como espaço coletivo de contexto de en-

riquecimento cultural na totalidade do desenvolvimento dos pequenos. Pino (2005, p. 31-

32) acrescenta: 
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Isso quer dizer que as funções culturais, que definem a especificidade humana 
[...] surgem como resultado da progressiva inserção da criança nas práticas so-
ciais do seu meio cultural onde, graças à mediação do outro, vai adquirindo 
forma humana à semelhança dos outros homens.  

 

Nesse contexto, as relações humanizadoras que ocorrem na creche tornam-se es-

senciais para a inserção da criança no universo da cultura historicamente produzida e 

acumulada, impulsionado pelas experiências culturais e pelo repertório de linguagens que 

o adulto possibilita ao bebê. O contato com materiais da cultura letrada deve ser um di-

reito de todas as crianças, pois é um dos bens culturais com os quais elas convivem desde 

o nascimento.  

Portanto, acreditamos que a criança do berçário pode ampliar suas capacidades 

linguísticas e desenvolver atitudes leitoras em situações comunicativas e expressivas me-

diadas pela literatura no encontro e interação com o outro. Corroboramos com Carneiro 

(2013) ao ressaltar que a cultura é resultado das interações humanas. Portanto, quanto 

mais relações as crianças tiverem e mais ricas forem as oportunidades de experiências 

que lhes oferecermos mais rica será a sua cultura e, consequentemente, seu brincar, ima-

ginar e sua criatividade 

 Vygotsky, ao discutir o papel da mediação, afirma que “O caminho entre a criança 

e o objeto passa sempre por outra pessoa.” (VYGOTSKY, 1989, apud GUIMARÃES, 

2016, p. 59). Dessa forma, são os adultos ou outras crianças que possibilitarão a constru-

ção de sentido à presença de brinquedos, livros e outros objetos culturais. Para Guima-

rães:  

 
É importante o olhar atento do adulto para o que a criança já faz de forma 
significativa para ela com a presença e o encorajamento dele. A zona de de-
senvolvimento iminente marca o que é possível realizar com o outro de forma 
significativa para quem age, a partir também de sua iniciativa, e não de modo 
mecânico e instrumental (VYGOTSKY, 1989, apud GUIMARÃES, 2016, p. 
67). 
 

O que foi citado acima corresponde ao conceito de zona de desenvolvimento pro-

ximal, pensado por Vygotsky (1989). O adulto é de fundamental importância, pois atua 

como mediador das situações com os bebês. Logo após um tempo, o bebê já passa a inte-

ragir com os objetos ou em situações sem, necessariamente, contar com a mediação de 
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um adulto. As interações são importantes, principalmente na fase do bebê, pois por meio 

delas a criança vai percebendo o mundo e sua cultura.  

Paulo Freire foi um educador que trouxe como uma de suas contribuições o con-

ceito de leitura do mundo, que precede sempre a leitura da palavra:  

 
[...] o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi o meu primeiro mundo. 
Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade, aquele 
mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva, 
por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Os “textos”, as 
“palavras”, as “letras” daquele contexto – em cuja percepção me experimen-
tava e, quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber – se 
encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu 
ia aprendendo no meu trato com eles nas minhas relações com meus irmãos 
mais velhos e com meus pais. (FREIRE, 1994, p. 2) 

 
Dessa forma podemos dizer que a criança bem pequena inicia a leitura, de vozes, 

expressões, gestos, sons e cheiros, utilizando seus sentidos. Nesse sentido, ler é, então, 

uma atividade muito mais ampla que ler livros, ler letras ou ler palavras. Antes dos bebês 

serem capazes de entender grande parte do vocabulário de uma história, eles gostam de 

ouvir a entonação e o ritmo que o adulto impõe à sua voz. E esse é o primeiro grande 

valor de incentivar leitura na infância inicial. 

Uma característica marcante no livro infantil é a ilustração: “E essa oportunidade 

de interagir com a narrativa por meio da ilustração confere a esse tipo de imagem o seu 

valor artístico e permite ao leitor vivenciar uma experiência de leitura estética condizente 

com o texto literário ao qual essa imagem ilustra” (RAMOS; NUNES, 2013, p. 262). 

Acredita-se que uma boa ilustração pode nos levar a enxergar além do que inter-

pretamos no momento da leitura, “[...] permitindo ao leitor enxergar o verbal a partir de 

uma outra ótica e criar novas imagens a partir da interação com o que vê/lê” (RAMOS; 

NUNES, 2013, p. 255), por isso a importância de mostrar aos bebês cada página do livro 

à medida que se lê, para que eles possam criar e imaginar a história a partir de sua expe-

riência auditiva e visual. 

Desse modo, a ação propositora do professor mediador é vista “[...] não como 

ponte entre quem sabe e quem não sabe, entre a obra e o espectador, mas como um ‘estar 

entre’” (MARTINS, 2012, p. 62). Entendemos que esse estar entre demanda muita obser-

vação e escuta do mediador para que ele consiga traçar ações que levem o bebê à apreci-

ação estética. Trata-se de uma ação que alimenta os sentidos, nutrindo esteticamente pela 
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experiência que o momento atribui, um encontro de contato com a arte, nesse caso o livro 

ilustrado.  

Vygotsky (2000, 2009) permite-nos afirmar que quanto maior forem as experiên-

cias vividas pelas crianças, mais ampliadas serão suas potencialidades criadoras. Nesse 

sentido, o livro pode se tornar um brinquedo capaz de desenvolver, além dos sentidos, 

também a inteligência, a criatividade, a afetividade e o senso crítico da criança, desde que 

ela possa estar ativamente inserida em práticas sociais de narratividade, em que a imagi-

nação e a atividade criadora possam ser ativadas e estimuladas.  

Destacamos então o papel fundamental do professor como mediador para o de-

senvolvimento da criança. Como enfatiza Ramos e Rosa:  

 
A educadora, nesse contexto, mostra-se parceira do desenvolvimento infantil, 
atenta aos primórdios das manifestações comunicativas da criança e disposta a 
ajudá-la a consolidar aquisições futuras, quando re-significa os comportamen-
tos sociocomunicativos do grupo, procurando compreendê-los, incentivá-los, 
organizando as "falas" não-verbais que a criança executa através de recursos 
expressivos motores (RAMOS; ROSA, 2009, p. 5)  

 

Corroboramos com definição de mediação feita por Cardoso (2014, p. 211): “me-

diar significa estar entre duas coisas”, ou seja, é estar entre a criança e o livro, fazer a 

ponte entre o bebê e o objeto livro, conforme anunciamos na introdução desta pesquisa. 

Portanto, cabe ao professor a responsabilidade de realizar a mediação, pois a ampliação 

do conhecimento da criança é um processo que vai sendo guiado por meio da mediação. 

Nas palavras de Reyes (2014, p. 213): 

 
Os mediadores de leitura são aquelas pessoas que estendem pontes entre os 
livros e os leitores, ou seja, que criam as condições para fazer com que seja 
possível que um livro e um leitor se encontrem. A experiência de encontrar os 
livros certos nos momentos certos da vida, esses livros que nos fascinam e que 
nos vão transformando em leitores paulatinamente, não tem uma rota única 
nem uma metodologia específica; por isto os mediadores de leitura não são 
fáceis de definir. (REYES, 2014, p. 213) 

  

Mediante o exposto, pode-se afirmar que quanto mais cedo os bebês tiverem con-

tato com os livros e com a narração de histórias, percebendo o prazer que a leitura produz, 

maior será a probabilidade deles se tornarem adultos leitores. Essa prática torna-se essen-

cial para o desenvolvimento das linguagens e o gosto pelos livros, pelas histórias. Sendo 

assim, o conhecimento acerca da leitura cresce gradativamente, em práticas cotidianas, 
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com um suporte de um bom acervo de livros, situações de rodas de leitura e um professor 

que insira a mediação de leitura de livros infantis para os bebês em sua rotina. 

 
5.2 Significados de leitura: episódios revelados em torno dos livros e nas ações da pro-

fessora  
 

Conforme já anunciada na contextualização deste estudo, a linha que guiou o 

nosso olhar empírico decorre da concepção de que os bebês, ainda nos primeiros anos de 

vida, são interlocutores ativos em suas relações. Os adultos responsáveis, mais especifi-

camente os professores nos berçários, têm a função imprescindível para o desenvolvi-

mento social dos pequenos. Tem-se a hipótese, portanto, de que os bebês de um berçário 

interagem com o ambiente pedagógico e com os objetos onde ocorrem as situações de 

leitura e onde, gradativamente, eles e as professoras se inserem nas práticas culturais e 

constroem significados.  

Esse registro visa a apresentar a participação dos bebês à proposição de atividade 

de leitura proposta pela professora. O nosso desafio foi o de olhar para a situação de modo 

a não apenas capturar as imagens, mas de ressignificar o momento presente do encontro 

entre o bebê, a professora e livros.  

Assim, foram selecionadas duas atividades que denominamos de episódios, para 

análise. Cabe ressaltar que o aqui denominado episódio é o recorte de situações da rotina 

em que foi identificada a participação das crianças em atividades dirigidas a elas, ou como 

destacam Carvalho e Pedrosa (2002, p. 183), o episódio constitui-se em “um trecho do 

registro em que se pode circunscrever um grupo de crianças a partir do arranjo espacial 

ou da atividade que realizam”.  

Essas atividades foram escolhidas pelo fato de representarem alguns dos momen-

tos observados que envolvem a relação individual e coletiva com os objetos da cultura, 

nesse caso, o livro como princípio de uma prática leitora, da qual participam bebês e 

adultos. Nessa mesma linha, corroboramos com Reyes, 

 
 A possibilidade de sair em busca do que não se sabe para reformulá-lo a cada 
vez, mediante o permanente processo de se distanciar e de envolver é o que a 
leitura e escritura oferecem. Essa mente que aprende a exercitar suas faculda-
des para operar com a realidade. [...] É o que nutrimos quando lhe damos o que 
ler. O que lhe entregamos nesses primeiros anos, mas além de um código ou 
de um método, “é a experiência de ler, (já que ler é sobretudo acumular per-
guntas e abrir o leque de possibilidades. (REYES, 2010, p. 91-92). 



122 
 

 

Com evidências advindas de sua pesquisa empírica com bebês em creche, no es-

tudo de Hampel (2016) constatou-se que nas situações de leitura os bebês vão fazendo 

importantes descobertas, dentre elas a que também podem “ler”, o que ocorre enquanto 

estão interagindo com a professora (mediadora), com seus pares e com o objeto “livro”. 

Nessa direção, entendemos ser importante considerar, na mediação de leitura que ocorre 

com bebês, não apenas os momentos em que professores conduzem a sua leitura em voz 

alta, mas também a disponibilização de momentos de livre acesso e interação entre os 

bebês e os livros, sem a interferência direta dos adultos por meio de práticas docentes 

pensadas para as suas experiências cotidianas (BRASIL, 2009b) com o objetivo de am-

pliar “a participação das crianças pequenas nas atividades individuais e coletivas” (BRA-

SIL, 2009, Art.9º, Inciso V). 

No ambiente institucional da EMMEI, os bebês ora participam das rodas de his-

tórias, mediados pela leitura em voz alta realizada pela professora, noutras são incentiva-

dos a manusear os livros do acervo da sala do berçário, sempre acompanhados pelo olhar 

atento do adulto mediador. Guimarães (2011) e Reyes (2018) reconhecem que o protago-

nismo infantil no contato direto com os livros se efetiva, inicialmente, por sua materiali-

dade, progredindo para a linguagem e sua literariedade. “O leitor vai sendo formado nessa 

diversidade de formas de ler, intenções e usos dos textos e seus suportes, observando e 

participando de situações diversas de leitura” (CORSINO, NUNES, BAPTISTA et al., 

2016, p. 24).  

Nos episódios apresentados a seguir, é possível observar as interações dos bebês 

com o e a partir do objeto-livro considerado em toda sua materialidade, sugerindo o com-

portamento lúdico e leitor das crianças e de suas representações simbólicas e imaginárias. 

Selecionamos os episódios que mostram os livros de papel disponibilizados para manu-

seio dos bebês. 
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Episódio 1 - Será que pode deixar rasgar? Acho que não, mas pode acontecer 

Ilustração 23 a 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo da autora (2019) 

 

Na sala do berçário II, a professora dispõe sobre o chão emborrachado 
alguns livros encartonados de maneira a convidar os bebês para faze-
rem suas escolhas. Em meio a essa materialidade, um achado: o livro 
de papel “O carneirinho perdido”, o qual foi tomado imediatamente 
por mãos curiosas e rápidas. Pega, vira, folheia e olha... Eis que a pá-
gina é rasgada pelas mãos do bebê! Tudo muito rápido. Ele olha para 
o lado e fica surpreso com a descoberta, seu olhar parece fixo em re-
lação à folha solta, desprendida do livro. Um outro bebê pega o livro. 
Opa! Quase conseguiu, pois no mesmo instante o bebê-autor da ação 
segurava a folha rasgada em uma das mãos e com a outra tentava res-
gatar para si o objeto de desejo/pertencimento eleito por ele. Os olhos 
buscavam compreender o que se deu na ação de rasgar. Observamos 
que o bebê ficou alguns instantes pesquisando o feito, aquele 
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experimento que, para ele, representou uma descoberta. Próximo de 
nós, ouvimos a voz da professora a indagar: - Pode deixar rasgar? Di-
ante da pergunta, um descompasso na natureza da situação: - E agora? 
Acho que não, mas pode acontecer. Naquele momento, não houve in-
terdição, o que garantiu a continuidade dos gestos de experimentação 
do bebê, apesar de não ter resolvido a aflição da professora, que ocupa 
a função de quem se responsabiliza pelos materiais e ações de preser-
vação dos livros do berçário. 

(Diário de campo, Outubro de 2019)  

 
O cenário parece ter oferecido elementos para o itinerário que o bebê revela ter 

construído para si: ao bebê e ao livro. A organização do espaço e a disposição dos sujeitos 

parecem ter servido de apoio para sua atuação, à manifestação de um impulso mobilizado 

pela descoberta sobre o objeto. 

Nesse cenário, ao trafegar pelo espaço, o bebê encontra objetos e a eles dá sentido. 

Salientamos aqui a distinção que Winnicott faz entre mundo e objetos. Uma coisa é o 

mundo onde o bebê habita; a outra são os objetos que podem ser encontrados (criados) 

no interior do mundo. “Para encontrar objetos, é preciso existir um mundo, um contexto 

em que esses objetos possam ser encontrados” (DIAS, 2012, p. 161). 

Segundo Winnicott (1990), as tarefas iniciais do processo de amadurecimento en-

volvem impulso nos estágios excitados e tranquilos. À medida que o ambiente estabelece 

continuidade, o bebê excita-se, age e encontra satisfação da necessidade, os gestos espon-

tâneos dão espaço à ação criadora, sustentando que, “o que difere fundamentalmente no 

homem é que todas as funções corpóreas, incluindo as instintuais, passam pela elaboração 

imaginativa, e é com o corpo imaginativamente elaborado que indivíduo se relaciona” 

(DIAS, 2012, p. 168). 

No episódio — Será que pode deixar rasgar? Acho que não, mas pode acontecer 

— enquanto os adultos que organizam, planejam, interferem no e sobre o cenário com os 

livros, o bebê age corporalmente por instinto e desejo: mãos rápidas pegavam o livro e ao 

rasgar a folha produziu-se um sentido de realidade para o mundo do bebê. E, de certo 

modo, revela uma possibilidade de inferência sobre o que é o bebê: alguém cujo estado 

de ser envolve ação e instinto.  

O registro revela aspectos que norteiam práticas cotidianas em torno de objeto - 

livro socializado com os bebês no contexto do berçário. Esse contato individual e sem 
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intermediários entre a criança e o objeto portador de histórias, o livro, colabora para a 

formação do leitor, afinal, como esclarece Cerrillo et al. (2006, p. 35).  

 
O leitor não nasce, faz-se; mas o não leitor também: fazemo-nos leitores ou 
não leitores com o passar do tempo, no decorrer de um processo formativo no 
qual intervém o desenvolvimento da personalidade, e no qual vivenciamos ex-
periências leitoras motivadoras e desmotivadoras, quase sempre em dois úni-
cos contextos, o familiar e o escolar.   

  

Ao berçário, como instituição educativa, cabe promover o acesso ao livro em toda 

sua dimensão simbólica e cultural, portanto, deve compor as práticas pedagógicas, visto 

que ler é um aprendizado construído por meio de práticas do grupo social do qual fazemos 

parte. Desse modo, desde a mais tenra idade, se considerarmos o pensamento vigotskiano, 

é apropriado que os professores apresentem os livros aos pequenos para que aprendam o 

uso social desse objeto cultural. 

 Isso significa que se nós facilitarmos a experiência, os bebês exploram os livros 

do mesmo modo que fazem com os demais objetos que os cercam: 

 
No entanto, é importante que as crianças aprendam que as coisas quebram e se 
destroem e que nós temos de aprender a cuidar delas com delicadeza [...]. Com 
pessoas também é assim. “Somos sensíveis e nos machucamos, então precisa-
mos saber nos comunicar e entender um ao outro” (KOMAGATA, 2012, p. 4-
5). 
 

O artista insinua um aprendizado que se dá pelo aspecto relacional com os mate-

riais e objetos, mas desdobra-se como aprendizado sobre as pessoas, sobre ser pessoa. Em 

um primeiro momento de uso e expressão, o bebê age corporalmente com o livro, do 

mesmo modo que fazem com os demais objetos que os cercam - pegar, apertar, amassar, 

morder - e, paulatinamente, superam essa percepção e passam a concentrar-se em seu 

conteúdo.  

Ao se relacionarem somente com os livros de plástico, pano, capa dura, os bebês 

não ampliam de experiência estética a relação com o objeto. “Os papéis são sensíveis e 

carregam essa mensagem no próprio material: se cuidá-lo mal, vai rasgar. É esse tipo de 

sensibilidade que é necessário aprender na infância” (KOMAGATA, 2012, p. 8). Sensi-

bilidade se aprende e para o artista a ordem do sensível apresenta-se no manuseio do 

objeto (livro), na descoberta de sua materialidade (papel).  
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Reyes (2018) garante que um livro para bebês é mais do que o objeto típico que 

conhecemos como indicado para os menores, ou seja, aquele que é feito de material plás-

tico ou de tecido, pois as crianças passam rapidamente por eles ao perceberem que a ma-

terialidade dos mesmos se esgota. Logo que superam a experiência material e sensorial, 

os pequenininhos desejam livros mais próximos daqueles que os adultos leem e passam 

a buscar obras com materialidades distintas das especificas para a idade. Assim como fez 

o bebê ao procurar pelo livro de papel de gramatura mais fina, sem texturas ou adereços.  

A concepção de ação autônoma dos bebês, produzida por Tardos e Szanto (2011), 

acerca de suas capacidades de estabelecerem relações a partir do contato com diferentes 

situações contribui para que as práticas educativas no berçário concebam a participação 

das crianças nas ações cotidianas. A capacidade do bebê de agir autonomamente, em fazer 

a escolha pelo livro que surgiu do seu próprio desejo caracteriza a valorização que é dada 

à iniciativa da criança. 

Post; Hohmann (2011) defendem o argumento de que os bebês, além de automo-

tivados para aprenderem, fazem escolhas, resolvem problemas e iniciam experiências por 

iniciativa própria. Quando são encorajados em suas interações, “os bebês agem com cres-

cente autonomia e independência” (POST; HOHMANN, 2011, p. 10).  

A análise da mediação explora o olhar da professora com o bebê, mas não se limita 

a ele, porque a ação da professora nos provoca a refletir sobre uma prática marcada pelo 

controle: — Pode deixar rasgar? Interdita-se, assim, sem o conhecimento da natureza da 

ação dos bebês sobre as coisas. Orientar não significa interditar (o gesto e a presença das 

pesquisadoras interferiram na ação da professora). Orientar se dá nos modos de que dis-

põe para apresentar os livros aos bebês, mostrando os caminhos e as possibilidades para 

a efetivação de uma prática leitora. Envolve, portanto, disponibilidade, escuta por parte 

daquele que organiza os espaços, os tempos e os materiais. Para tanto, é fundamental que 

os professores planejem distintas oportunidades para que os bebês realizem novas e múl-

tiplas experiências (TRISTÃO, 2004).  
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Episódio 2- Livros para olhar, ler e morder! 
Ilustração 30 a 35 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: arquivo da autora (2019) 
   

A professora em posse do livro “O quem tem aí?”. Tal livro mostra-se 
pequeno, de capa dura, com ilustrações bem coloridas e páginas que 
se desdobram em abas. Ao virar as páginas, a narrativa se repete: O 
que tem aí? Lá estão os bebês, lado a lado, atentos à narração da pro-
fessora, enquanto o movimento dos olhos acompanha atentamente as 
ilustrações apontadas por ela. Daí em diante, o livro forja uma cena 
que desvela o caminho de seus usos. Para tanto, parece percorrer uma 
lógica compreensível quando se está com o livro em mãos: aproximar-
se dos livros, observá-los bem de pertinho, como se quisesse sentir o 
aroma das cores, sentir nas mãos, tentar abrir e virar as páginas se-
gurá-lo numa posição confortável de levar o livro à boca e, pronto: 
morder o livro! As marcas da mordida permanecem como registros, 
deixam vestígios da leitura feita pela bebê. Modos possíveis dessas ca-
madas de leitura que envolvem corpo e livro. 

(Diário de campo, Outubro de 2019)  
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Assim, diante do episódio que ilustra dinamicamente o que os pequenos podem 

fazer com e a partir dos livro, evidenciamos como os gestos cumprem funções comuni-

cativas e expressivas dos bebês e revelam que, imersos em contextos nos quais participam 

de práticas de leituras em que circulam livros, os bebês manifestam o desejo em voltar ao 

livro lido pela professora e interessam-se em tocá-lo, abri-lo e fechá-lo, enfim, repetir e 

ressignificar as ações com esse objeto. Vislumbramos, nesse episódio, o olhar, a voz e o 

corpo como possíveis formas de ler dos bebês. 

O conceito de objeto transicional apresentado por Winnicott (1975) auxilia-nos 

no entendimento desse episódio em que o bebê come o livro. Embora fuja a condução 

deste trabalho, tal conceito possibilita a reflexão sobre o entendimento da ação do bebê. 

Para o psicanalista e pediatra inglês, os objetos assumem caráter fundamental na experi-

ência cultural do bebê. O livro, neste caso, passa a ser considerado o que o autor denomina 

de “objeto transicional”13. Nessa visada, os objetos passam de instrumentos (incluindo o 

próprio corpo e o da mãe com o qual está relacionado pelos movimentos de sucção, por 

exemplo), que visam a saciar suas necessidades, a processo de representação e simboli-

zação. Gradualmente, os objetos passam a ocupar sua função cultural na história do bebê. 

Ou seja, amplia-se compreensão do uso que os bebês vão atribuindo a esses objetos, às 

relações e aos simbolismos que vão permeando os sentidos daquilo que vivem e experi-

mentam e que marcam o cotidiano dos bebês e das suas preferências. 

Entendemos que pode ser o livro ou outro objeto a ocupar esse lugar na constitui-

ção subjetiva do bebê. Contudo, compreender esse comportamento como possibilidade 

do ponto de vista dos bebês na relação com o mundo que o cerca leva-nos considerar que, 

antes de se apropriar do artefato cultural (livro), o bebê o leva a transitar por experiências 

subjetivas nessas primeiras interações. 

Corroboramos com Girotto (2015), para quem ensinar a leitura não é possível, o 

que ensinamos é a capacidade humana de ler. Em outras palavras, ensinamos o ato de ler 

e os pequenos aprendem essa capacidade eminentemente humana mediante o acesso 

 
13 Os conceitos “fenômenos transicionais e objetos transicionais” são pontos-chave da teoria do amadure-
cimento de Winnicott (DIAS, 2014). O espaço potencial é o lugar onde ocorrem os fenômenos transicionais, 
o brincar, o viver criativo e a experiência cultural. (WINNICOTT, 1975) Para Winnicott (1978), o objeto 
transicional é eleito pelo bebê e se caracteriza pela primeira possessão da criança e representa sua relação 
com um objeto externo a ela, além de ser o representante materno. Ao longo do desenvolvimento, esse 
objeto sofre transformações e podemos identificá-lo no campo criativo, na religião, na imaginação, sendo 
considerado um facilitador no processo rumo à independência. 
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autônomo e direto ao objeto cultural livro, sobretudo os livros de literatura infantil. Por 

essa razão, são necessárias vivências literárias aos bebês. 

 
[...] os pequenos e os pequenininhos usam, manuseiam, tocam, sentem, chei-
ram, brincam com os livros em sua materialidade gráfica ou via suportes e 
dispositivos digitais; vão imitando os adultos, vão buscando significar gestos 
relacionados ao ato de ler, aos modos de ser leitor, já desde pequenininhos, 
cristalizados neste objeto da cultura humana (GIROTTO, 2015, p.37). 

 

Logo, organizar momentos em que as crianças possam agir sobre esses objetos, 

nesse caso, o livro, é significativo no movimento das crianças compreenderem o contexto 

de que participam, bem como dos gestos e ações que envolvem livros e leitura. Nesse 

caso, ações que envolvem a imitação do ato de ler. Para Gouvea (2007), a imitação das 

crianças faz parte de suas ações de compreender contextos e relações. 

 Em relação às manifestações dos bebês, constatamos que a ação corporal é central 

na ação com as crianças pequenas. É por meio da corporeidade que eles inicialmente se 

comunicam e descobrem o mundo; por esse motivo as experiências sensíveis e lúdicas 

provocadas pela leitura do livro O quem tem aí? foram evidenciadas. Segundo Paiva 

(2011), tais experiências, possivelmente, mexem com inclinações infantis, impulsos, afe-

tos, prazer sensorial, vontades primárias (ver, olhar, tocar, sentir), desencadeando uma 

leitura pelo brincar, portanto, trata-se de experiência relevante na prática de leitura no 

contexto do berçário.  

No cenário, é possível observar que a professora inicia uma abordagem interacio-

nal entre os bebês e o livro de forma positiva: coloca-o ao alcance dos olhos deles, destaca 

algumas especificidades das imagens ao apontá-las relacionando-as ao texto literário, im-

pondo dinamismo à ação da leitura. O gesto da professora ao virar as páginas com bordas, 

portanto, páginas duplas (característica desse livro), indicia o início do movimento de 

virar a página, como se anunciasse para as crianças a passagem da história, num gesto 

lúdico entre o fechar e o abrir as bordas e perguntar: O que tem ai? Constitui-se, assim, 

possíveis formas de se ler para os bebês.  

Assim sendo, os bebês leem “criativamente”, mesclando noções de práticas de 

leitura do universo adulto com a memória de suas referências das experiências vividas. 

Essa maneira inventiva de ler, apropriando-se e construindo outros modos de se apropriar 

do objeto-livro, como morder, dobrar ou cheirar se torna mais significativa, tanto para o 
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momento presente da vida dos pequenos leitores, quanto para futuras experiências de lei-

tura. Podemos retomar a ideia de leitura de mundo de Paulo Freire com o entendimento 

de leitura das nossas próprias vivências e experiências de mundo.  

Segundo Mattos, nas creches e berçários as práticas com os livros buscam forma-

lizar convenções acerca de seus modos de uso. Poucas vezes os livros passam pela ação 

sinestésica, corporal, face a face que envolve aprendizado e conhecimento (MATTOS, 

2018, p.143). Para saber como usá-lo, o bebê precisa atravessar o terreno da sinestesia, 

explorar o livro pela própria experiência. O sentido, nesse caso, passa pelo corpo todo 

(PARREIRAS, 2008; 2012; MATTOS, 2013; CADERMATORI, 2015) e, desse modo, 

inverte o que se observa nas propostas institucionais que tratam da apresentação dos ele-

mentos da cultura a partir do ponto de vista do adulto ou do objeto, sem considerar as 

especificidades que o objeto-livro pode representar para os bebês. “A maioria das pessoas 

(e não só as crianças) têm uma relação sensual com os livros; como é ao tato, o seu peso 

na mão, o tamanho, a forma (e para as crianças mais novas o seu gosto): tudo importa” 

(HUNT, 2010, p. 120). 

Como pudemos acompanhar nos episódios: - Será que pode deixar rasgar? - Acho 

que não, mas pode acontecer e Livros para olhar, ler e morder!, os bebês em contato 

com os livros interagiram amplamente com eles, usando os recursos de referência dispo-

níveis. Os livros experimentados e rasgados carregam outra narrativa, deixada pelas mar-

cas das mãos e da boca, contada pelo contato dos bebês com os livros.  

Além disso, podemos constatar dentre muitas ações que, de fato, os bebês são 

capazes de manipular espontaneamente os livros tendo como referência as ações do me-

diador de leitura, no caso a professora. Este estudo confirma, assim, os resultados de Ra-

mos (2010) e Mattos (2013) quando destacam que os pequenos não só compreendem 

como também manipulam e exploram espontaneamente os livros mostrando a cultura e o 

comportamento de um leitor, muito antes de lerem convencionalmente.  

Frisamos, por fim, que a idade do bebê não é um impedimento para realizar a 

leitura. Constatamos que a inserção dessas práticas na rotina do EMMEI contribui para 

que eles iniciem precocemente seu letramento literário. 

Para falarmos acerca do letramento literário é conveniente retomarmos o primeiro 

termo: letramento, que etimologicamente significa “estado ou condição que assume 
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aquele que aprende a ler e escrever” (SOARES, 2001, p. 17). Dentre as possibilidades de 

letramento, interessa-nos o literário, diferente dos demais, porque necessita da literatura, 

ou seja, o letramento literário consiste na “construção literária dos sentidos” (SOUZA; 

COSSON, 2011, p. 103). Dito de outro modo, sabemos que os bebês e as crianças peque-

nas da primeira infância ainda não leem convencionalmente, mas também sabemos que a 

leitura consiste em uma complexa atividade de interpretação e compreensão. Ler vai 

muito além da decodificação, é compreender o que foi lido. Pode-se dizer que quem não 

compreende não lê, ou seja, “aprender a ler é aprender a construir sentido” (CHAR-

MEUX, 2000, p. 89).  

Em outras palavras, ao buscar sentidos e significados para o que lê, o leitor, inde-

pendentemente de sua idade, (re)constrói a partir de suas próprias vivências, seus apren-

dizados. Além disso, o texto literário oferece aos bebês e às crianças pequenas material 

simbólico para que descubram não apenas quem são, mas também quem podem ser. O 

letramento literário faz-nos descobrir que nossa imaginação nos permite ser nós mesmos 

e ainda outras pessoas, isso é o que atribui sentido à experiência literária (REYES, 2010). 

Finalmente, o letramento literário precisa da escola para se concretizar, isto é, ele de-

manda um processo educativo específico que a mera prática de leitura de textos literários 

não consegue sozinha efetivar 

 
5.3 O espaço e ambientes de leitura na creche/ berçário  

 

 Ao analisarmos as práticas de leitura no espaço da Bebeteca da EMEEI é que nos 

propomos a discutir acerca da dimensão pedagógica do espaço de leitura a partir do que 

evidenciamos na realidade observada no berçário. Compreendendo o espaço como com-

ponente curricular essencial no trabalho com bebês, nesta seção buscamos ampliar as 

contribuições articuladas às ações de mediação que a professora desenvolve nos espaços 

destinados à leitura com os bebês. Além disso, apresentaremos uma proposta de discutir 

espaços onde a leitura com os bebês pode acontecer e refletir sobre a mediação de leitura.  
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Bebeteca  

Ilustração 36 a 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo da autora  

 

 A bebeteca da EMMEI configura-se como um pequeno espaço localizado em um 

dos cantos do pátio (ilustração 38). Ao redor, há brinquedos grandes, brinquedos espu-

mados, dentre outros, que servem também para delimitar o espaço, de maneira a possibi-

litar o uso de outros grupos no mesmo espaço de modo diverso.  

 Nas paredes das creches / berçário onde realizamos a pesquisa não presenciamos 

registros de atividades de leitura e seus processos, com referências aos momentos vividos 

nesse espaço. Sabemos que ao adentrar num espaço educativo e dirigirmos nosso “olhar 

para suas paredes já começamos a ler as mensagens que um determinado espaço carrega” 

(OSTETTO, 2017, p. 45). Pelo que pudemos presenciar nos registros da pesquisa, os mu-

rais da EMMEI não manifestam claramente a compreensão do ambiente literário para os 

bebês, já que a ausência de painéis expositivos já indicia o pequeno o valor pedagógico 

desses materiais naquele contexto.   

É fundamental que a professora esteja preparada no sentido de compreender a im-

portância da organização desse espaço em que o bebê está inserido, para que possa 

36 37 

38 
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internalizar as experiências de leitura ali vivenciadas. De tantos arranjos espaciais na cre-

che, “os cantinhos” aparecem como uma possibilidade emancipatória de organização do 

espaço, que, quando bem planejados, podem contribuir efetivamente no processo prota-

gonista de crianças pequenas.  

  A criação de um ambiente de leitura deve ser atravessado pelos livros, pela ora-

lidade e presença de materiais que incentivem a interação, a imitação, sensibilização das 

crianças e a ação, que significa e amplia o que recebem, tendo em vista  potencializar as 

possibilidades interativas do bebê com seus pares e com a oferta variada de livros.     

 Considerando que a EMMEI tem o acervo de obras literárias recebido por meio 

Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, destinado às instituições de Educação 

Infantil públicas (creches e pré-escolas), é oportuno traçar alguns parâmetros que auxi-

liem as professoras da creche/ berçário na construção do espaço da Bebeteca para colocar 

em prática o conhecimento e o interesse por novos livros e o favorecimento de uma rela-

ção de estímulo com a literatura.  

 Assim sendo, entendemos que o espaço não é neutro, mas sim um território de 

aprendizagem. Modesto-Silva (2019) explica que a dimensão espaço-temporal se relaci-

ona diretamente com a construção de ambientes que possam estimular os sentidos dos 

bebês para atender as suas necessidades físicas e emocionais. Logo, não basta ter o espaço 

da bebeteca, é preciso pensar em como organizar os ambientes e o acervo literário que 

atendam as especificidades das crianças menores de 3 anos. 

 Partindo dessas afirmações, avaliamos como necessário abordar as questões de 

diferenciação entre espaços e ambientes para apresentarmos como a Bebeteca na creche/ 

berçário pode tornar-se um ambiente favorável para a formação do pequeno leitor na edu-

cação infantil.  

De acordo com Forneiro (1998, p. 232), os espaços são “[...] locais para a atividade 

caracterizada pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração”. 

Horn (2007) explica que o espaço, quando bem organizado, permeia as relações que se 

estabelecem em seu interior e auxilia o docente em sua atividade mediadora. Entretanto, 

o espaço por si só não é educador, é preciso que um mediador o prepare para que atue na 

formação da criança. De acordo com Campos-de- Carvalho (2008, p. 26): 
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A organização espacial é um conceito multifacetado, englobando vários aspec-
tos e dimensões, tais como segurança, conforto, identidade, motivação, auto-
nomia, arranjo do espaço, socialização, dentre outros. Entendemos que a orga-
nização do espaço é um dos componentes de um contexto ambiental, sendo 
que sua análise é necessária para a compreensão dos processos de desenvolvi-
mento. 
 

O espaço deve ser pensado pelo educador de modo a ampliar as experiências dos 

bebês e possibilitar-lhes a interação com os aspectos ambientais que lhes foram disponi-

bilizados de modo que reflita em seu desenvolvimento. Em relação ao espaço, o docu-

mento norteador A leitura como prática significativa na educação Infantil da rede muni-

cipal orienta: 

 

As escolas em parceria com os docentes terão ampla autonomia para planejar 
as atividades e organizar um espaço específico e adequado, devendo respeitar 
a singularidade de cada fase da Educação infantil, de modo a atribuir signifi-
cado para o mundo encantado da leitura (BARUERI, 2017, p.9). 
 

E amplia a orientação para organização dos espaços educativos:  

 
A rotina das crianças na Educação Infantil é permeada por uma variedade de 
experiências vivenciadas em muitos espaços educativos (costumeiramente de-
nominados “cantinhos”), experiências essas que podem ser menos ou mais ri-
cas, dependendo do cuidado com que os educadores pensam e organizam esses 
espaços. É importante pensar que as crianças estão em pleno processo de de-
senvolvimento e para conquistarem certas habilidades é preciso haver intenci-
onalidade pedagógica no uso dos cantinhos. (BARUERI, 2017, p.13)  
 

Entendemos com isso, que a apropriação e a utilização que se faz do espaço edu-

cativo pode tanto facilitar quanto constranger as experiências dos bebês. Sendo assim, o 

papel do professor assume um lugar importante na organização do ambiente. A definição 

de ambiente, por sua vez, é de um conceito que se insere no espaço físico, mas se amplia 

e se relaciona com a etimologia do termo que vem do latim e significa “ao que cerca ou 

envolve”:  

 

Como um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e pessoas 
que habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física determinada que 
contém tudo e que, ao mesmo tempo, é contida por todos esses elementos que 
pulsam dentro dele como se tivessem vida. [...] o ambiente “fala”, transmite 
sensações, evoca recordações, passa-nos segurança ou inquietação, mas nunca 
nos deixa indiferentes (FORNEIRO, 1998, p. 233).  
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Essa autora estabelece quatro dimensões claramente definidas, mas interrelacio-

nadas para caracterizar o ambiente, a saber: a dimensão física, a funcional, a temporal e 

a relacional. A dimensão física refere-se ao aspecto material do ambiente. É o espaço 

físico, suas condições estruturais, objetos e toda sua organização. Trata-se da arquitetura, 

das possibilidades de arranjos espaciais e físicos do que se denomina instituição de edu-

cação infantil. A dimensão funcional relaciona-se com as formas de uso dos espaços (or-

ganização x múltiplas funções). É o espaço pedagógico em permanente construção e o 

professor atua como mediador. A dimensão temporal trata da organização do tempo e, 

portanto, dos momentos em que serão utilizados os diferentes espaços. Já a dimensão 

relacional, refere-se às diferentes relações que se estabelecem a partir dos arranjos que 

são realizados nos espaços. 

O ambiente, nessa perspectiva, é visto como movimento, e não como algo estático 

– um ambiente vivo, que existe à medida que os elementos que o compõem possam inte-

ragir entre si. Trazendo essa noção para a bebeteca, entendemos que o espaço é fixo, mas 

é mutável para diferentes ações, como o ler, o contar, o manusear livremente os livros e 

precisa ser ambientado para tais práticas. Essa diferenciação possibilita aprofundar com-

preensões que podem resultar na adequação dos espaços pedagógicos de leitura e contri-

buir para o entendimento de especificidades implicadas nas discussões e práticas que en-

volvem a prática de leitura na creche/ berçário. O quadro abaixo busca sintetizar os ele-

mentos associados aos conceitos de espaço e ambiente. 

Figura 7 - Elementos associados ao conceito de espaço e ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FORNEIRO, 1998, p. 32. 
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A partir da leitura da figura 7, compreendemos que o espaço tem influência sobre 

o ambiente e este, por sua vez, incide no espaço. Assim, ao se pensar em que espaço físico 

será organizada a bebeteca, é preciso ter claro como se fará para criar um ambiente pro-

pício para a leitura, que se define nas relações com os bebês e os adultos e como se dará 

o seu plano de ação para que todos possam enxergá-la como parte do processo educativo 

e “que a partir de sua riqueza e diversidade desafie permanentemente aqueles que a ocu-

pam” (BARBOSA, 2006, p. 120). 

Diante do exposto, considerando o espaço da bebeteca pesquisado, torna-se im-

prescindível retomar com os professores da unidade as questões sobre ambientação pen-

sando nas dimensões do ambiente (física, funcional, temporal e relacional) que nos são 

fornecidos por Forneiro (1998), além dos elementos que se associam a esse conceito: 

mobiliário, materiais, relações, estética, tempo e currículo.  Diante do exposto, cabe res-

saltar que para além da organização física, os profissionais necessitam também de orien-

tações sobre como construir um acervo para atendimento de bebês no primeiro ano de 

vida e, principalmente, formação de como mediar o contato das crianças pequenas com 

os livros. 

 No que tange ao espaço da Bebeteca e às condições dos livros disponíveis no ber-

çário observado, é possível dizer que o espaço físico permite a realização da atividade de 

leitura com os bebês, no entanto, o arranjo do ambiente como um articulador dos objetos, 

materiais e relações estabelecidas entre os sujeitos (FORNEIRO, 1998) ainda necessita 

de alterações, tanto do ponto de vista da concepção de espaço e de ambiente como de sua 

organização. Os ambientes apresentaram-se como pouco provocadores de experiências 

para os bebês, apresentando carência de objetos propositores do contexto literário. 

Ao considerar, os aspectos discutidos nesta seção, constatamos que espaço desti-

nado para leitura da EMMEI apresenta oportunidades limitadas de explorações e vivên-

cias literárias pelas crianças. Dito isso, é possível repensar o espaço da Bebeteca para 

implementação de ambientes pensados para ampliar os sentidos dos bebês e sua formação 

estética. É claro que o livro é o objeto principal e está em destaque, mas alguns outros 

objetos tornam esse espaço ainda mais aconchegante e atrativo que potencializam a apro-

ximação da criança com o livro. 

Compreendemos também a importância em revelar às famílias as ações de leitura 

realizadas na creche/ berçário, levando-as a participar da mediação do literário para 
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fortalecer a aproximação e a interação das famílias na bebeteca. Essa interação pode pos-

sibilitar que os bebês e as crianças pequenas e seus familiares sejam tocados pela experi-

ência vivida nesse espaço. Enfim, as relações estabelecidas no espaço da bebeteca, nas 

ações de mediação do literário, que, aqui, também chamamos de encontro, tendem a pro-

vocar um movimento de proximidade com a arte, a leitura e o objeto-livro.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

[...] Mas em vista do que vi o olhar reforça a palavra.  
O olhar segura a palavra na gente [...].  

Manoel de Barros 
 

 

Interpretar o olhar em palavra não é uma tarefa tão evidente em um trabalho aca-

dêmico, principalmente quando nos propomos a pesquisar sobre e com os bebês. Eles 

ensinam-nos como o olhar pode reforçar ou até substituir a palavra. Mas, para redigir esta 

dissertação, precisamos do olhar e das palavras. Verdadeiramente, como diz Manoel de 

Barros na epígrafe desta parte final, o olhar ajudou-nos a reforçar as palavras, a selecioná-

las e a ousar uma interpretação em “vista do que vimos” e do que nos foi apreendido pelos 

diversos sentidos. 

Por isso, com um olhar diferente de quando começamos esta pesquisa, voltamos 

ao início, quando determinamos conhecer a complexa dinâmica que envolve a relação 

entre bebês, professora e o livro. Recolhemos da experiência do campo de pesquisa e da 

produção de sua escrita indícios que apontam para possíveis respostas à pergunta que 

suscitou a investigação deste trabalho: Como a prática de leitura com os bebês está con-

templada no cotidiano do berçário? 

Temos a clareza de que uma pesquisa deve servir muito mais para abrir perguntas 

e menos para delimitar respostas. Na verdade, sua potencialidade está em se apresentar 

(in) completa para que possa ser revisitada, repensada e recriada por novos olhares. 

Durante esses dois anos, as inquietações e dúvidas que nos acompanharam foram 

a motivação para construir esta dissertação. Foi preciso percorrer muitas idas e vindas 

pertinentes, como também fazer retomadas importantes para encontrar os caminhos mais 

apropriados para prosseguir com a investigação. Nem sempre foi fácil escolhermos os 

autores com quem dialogar, bem como selecionar a metodologia que nos auxiliou com os 

registros, marcados pela expressividade dos sujeitos e pelo encantamento da produção 

entre eles, uma vez que os bebês ainda exigem mais estudos e aprofundamentos sobre 

suas formas de produção cultural. 

Ficou evidente a importância da creche/ berçário, lócus da pesquisa, como espaço 

coletivo de aprendizagens e das interações dos bebês com o mundo cultural do qual fazem 
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parte. Presenciamos que o berçário pode constituir um espaço de oportunidades e experi-

ências educativas para os bebês, se acreditarmos em seus potenciais e respeitarmos suas 

especificidades cognitivas, sociais e afetivas. O berçário é um lugar de vivências e encon-

tros: onde se encontram gestos, olhares, movimentos e afeto. Esse espaço constitui-se a 

partir das relações que ali são estabelecidas e que vão significando a prática educativa, 

proporcionando muitas possibilidades de descobertas, dentre outras a de entrar em contato 

com o livro, objeto marcado por concepções estéticas e pela sua materialidade. Ele pro-

voca e convida a ação de descobertas e a interação do bebê.  

O relato da professora na entrevista, bem como as observações do campo apontam 

que a prática de leitura é atravessada pela afetividade, pelo olhar e pela escuta que con-

voca à leitura, que acolhe os pequenos, sustentando as ações de cuidar e de educar intrin-

sicamente ligadas do ponto de vista da prática pedagógica. 

Percebemos que as sessões de leitura observadas sintetizam algumas ações que 

constituíram as práticas mediadoras da professora: preocupava-se em dispor os bebês em 

círculo, mantendo-se se o mais próxima possível deles, partilhando voz, olhar e gestos 

endereçados aos bebês. Nessa situação de proximidade, os bebês tinham acesso às ilus-

trações/texto mediante à exposição do livro, pelas mãos da professora, que se deixava 

conquistar pelo resgate do olhar das crianças.  

Também ficou em evidência o fato de que a prática com livros e leituras percorre 

caminhos que vão do coletivo ao individual. Em alguns momentos, os livros são apresen-

tados e lidos em pequenos grupos. Noutros, ora o livro se constitui em um objeto de es-

colha, investigação ou de disputas, gerando uma produção de sentido relacional entre um 

pequeno grupo ou pares de bebês. Os bebês, professora e livros são realidades distintas 

que, em conjunto, compõem relações e se tornam constituintes do fazer pedagógico. 

Outra conclusão refere-se à participação dos bebês. Conforme salientamos ao 

longo do trabalho, esses portam-se de maneira ativa nas situações em que a professora lia 

para eles. Além de demonstrarem momentos de atenção aos livros, os bebês manifesta-

vam-se com gestos e movimentos corporais responsivos à professora. Destacam-se nesses 

movimentos dos bebês: a imitação e a repetição de gestos que se revelam como ações 

significativas e representativas de um comportamento “bebê-leitor”, ao se expressarem, 

ressignificam e se apropriam do objeto-livro.  
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Um elemento importante a ser destacado está na pouca visibilidade dada a essa 

prática de leitura no contexto do berçário pesquisado. Identificamos uma limitação em 

relação à organização do tempo na rotina do berçário destinado para leitura com os bebês. 

Uma frequência de uma ou duas vezes por semana de forma institucionalizada.  

Em relação ao tempo da rotina marcada, outras questões podem ser feitas. Como 

por exemplo, com que frequência as histórias devem estar presentes na rotina dos bebês? 

Constatamos que mesmo não dispondo do tempo, os bebês eram capazes de criar situa-

ções para explorar os livros, porém o reflexo dessas ações precisaria ser acompanhado de 

planejamento intencional a fim de ressignificar essa aprendizagem e, assim, atribuir um 

sentido educativo à prática de leitura com os bebês. “A atribuição de sentido refere-se “ao 

que se faz”, “como se faz”,” para que se faz”, a partir de determinadas intervenções apre-

sentadas como expectativas do que se pretende atingir na proposta com os bebês.  

A essa conclusão somamos outra que assinala a importância do compartilhamento 

de registros dessa prática por meio da documentação pedagógica, visto que consta no 

Documento Norteador da Rede Municipal o projeto A leitura como prática significativa 

na educação Infantil. Nesse sentido, deve-se privilegiar uma documentação que se es-

tenda às famílias, demonstrando sua intencionalidade pedagógica e se caracterize como 

material de reflexão e de construção de um caminho coletivo que possa ampliar a efeti-

vação de novas práticas.  

A pesquisa apontou alguns indícios que atravessam a prática de leitura no contexto 

do berçário, ao desvendar questões que nos remetem ao papel da professora na organiza-

ção dos espaços ambientados para leitura e da utilização de recursos que se materializam 

como suporte de narração. Compreendemos que essas questões como explicitamente fun-

damentais, pois interferem para consolidação da mediação literária e na potencialização 

de aprendizagem dos bebês. 

 Os livros da Bebeteca necessitam de ser renovados com certa regularidade, fa-

zendo uso do acervo existente na EMMEI, para que se ampliem as escolhas temáticas e a 

materialidade, de modo a garantir o acesso dos bebês ao universo cultural e estético dife-

renciado, ambientando esse espaço de maneira acolhedora e convidativa. Ao considerar 

o espaço como um elemento do currículo, conquanto seja concebido como elemento edu-

cador, seria pertinente repensar como está a constituição desse espaço de leitura na cre-

che/ berçário. 
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Defendemos que o livro de qualidade estética esteja nas mãos da criança como 

brinquedo para que ela possa experimentá-lo, mordê-lo, cheirá-lo, tocá-lo, jogá-lo e até 

ter o direito de rasgá-lo quando ainda não estiver familiarizada com ele; afinal, são situa-

ções naturais que poderão ocorrer pela idade em que a criança se encontra e estabelecem 

possibilidades de reflexão sobre a mediação da professora. 

Outra recomendação refere-se aos modos de ler, pela inserção do uso de disposi-

tivos musicais, imagéticos, sonoros entre outros que demarcam o ritual de leitura e, con-

sequentemente, alargam os canais para escuta e o olhar dos bebês. Além disso, oportuni-

zam o acesso à diversidade artística cultural.  

Ainda que reconheçamos que a proposição de espaço/ ambientação e critérios de 

escolha literária para uma prática leitora apresentem fragilidades, constatamos que as in-

terações entre os bebês, livros e a professora foram possíveis. A pouca relevância nos 

modos de ler para bebês nas práticas realizadas revela a necessidade de formação para 

efetivação no contexto educacional.  

A compreensão e análises relativas às dimensões do ato de leitura escolhidas: es-

paço-tempo, modo e objeto livro para cumprimento dos objetivos da pesquisa desvenda-

ram que as práticas de leitura acompanhadas durante a pesquisa correspondem à proposta 

pedagógica/ currículo elencadas nas DCNEIs (2009), na BNCC (2017) e também estão 

presentes nos documentos institucionais da Rede Municipal. Porém à medida que exami-

namos a realidade e as sessões de leitura no contexto do berçário da EMEEI, notamos que 

ainda há um distanciamento em relação às expectativas ressaltadas em documentos ofici-

ais e normativos que tomamos como referência para essa investigação.  

 Todos esses elementos constituem o currículo da Educação Infantil. A ação hu-

mana empreendida entre os sujeitos no cotidiano da creche/ berçário e as condições ma-

teriais, físicas e estruturais para o exercício da docência com os bebês dão concretude ao 

currículo, mediante um planejamento político e pedagogicamente intencional. O planeja-

mento de uma prática que possibilite o educar indissociado do cuidar com os bebês abarca 

outras dimensões do fazer pedagógico, como a observação, a escuta, a interpretação, a 

documentação e a narrativa.  

É preciso destacar o quanto ainda precisamos avançar nas ações pedagógicas para 

bebês, nos processos formativos, com formação específica para a faixa etária de 0 a 3 
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anos. Nessa perspectiva os bebês e as crianças bem pequenas precisam ser considerados 

em suas especificidades e potências, que devem ser exploradas e reconhecidas pelos que 

convivem, ensinam e aprendem com esses sujeitos.  

Acreditamos que um trabalho acadêmico deve reverberar para além dos muros da 

Universidade. Ao finalizá-lo, pretendemos devolver para a creche/ berçário a experiência 

que esse espaço, lócus da pesquisa nos proporcionou. Pretendemos iluminar a temática 

sobre as práticas de leitura com os bebês, compartilhando o material de análise da disser-

tação com as professoras e equipe gestora da EMMEI. Buscamos, assim, estabelecer um 

ponto de partida para um projeto que tome como objeto a prática pedagógica de mediação 

da leitura com os bebês e a constituição de espaço/ambiente de leitura literária.  

Pelo exposto, acreditamos que oferecer literatura às crianças desde a mais tenra 

idade é colaborar para interações de qualidade e para seu desenvolvimento cultural, uma 

vez que a literatura é um compêndio histórico, social e cultural da humanidade e nela 

podemos ver materializadas todas as nuances do ser humano.  

 Da mesma forma que a construção desta dissertação constituiu uma provocação, 

sabemos que há desafios para sua continuidade. No entanto, em vez de visualizar entra-

ves, preferimos vislumbrar possibilidades no giro incessante que perfaz nossa existência. 

Afinal, “se as coisas são inatingíveis… ora! Não é motivo para não querê-las… Que tris-

tes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas!” (QUINTANA, 2007, p. 213) 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 
participação em projeto de pesquisa (Professora e ADI) 

 
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
À PROFESSORA E ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  

 
 

 
Tema da pesquisa: Práticas de leitura no berçário: um percurso relacional entre bebês, professores e 
livros.  
Pesquisadora: Eloiza Rodrigues Centeno   
Orientadora: Neide de Aquino Noffs 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
Programa de Pós Graduação Educação: Currículo: ced@pucsp.br 
 

A Proposta de pesquisa que pretendo realizar, na condição de aluna do curso de mestrado em 
Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) é intitulada Práticas 
de leitura no berçário: um percurso relacional entre bebês, professores e livros. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar as práticas de leitura realizadas no con-
texto do berçário xxxxxxxxxxxxxxxxx, situado em Barueri- São Paulo- SP, a fim de compreender as 
interações promovidas entre os bebês e as professoras, a partir do objeto-livro e da organização do espaço 
de leitura. Para tanto, serão coletados dados, por meio de entrevistas semiestruturadas, registros escritos, 
fotográficos e de filmagens. 

Assim, com o consentimento e autorização da professora/assistente de desenvolvimento infan-
til-ADI___________________________________________________ pretendo gravar a entrevista se-
miestruturada realizada com os adultos e fotografar os  momentos de rodas de leitura, para fins de análise 
das ações desenvolvidas pelos sujeitos, professoras e bebês. 

Desse modo, comprometo-me a obedecer aos critérios de ética que permeiam esse tipo de pes-
quisa envolvendo os bebês e os demais adultos e esclareço que nenhum dos procedimentos adotados 
oferece risco ou prejuízo aos participantes envolvidos. 

Informo que o sigilo será totalmente preservado, ou seja, não serão mencionados o nome da 
escola, professora e Assistente de desenvolvimento infantil-ADI nos dados que serão apresentados na 
pesquisa. 

Essa pesquisa não trará nenhuma despesa, tal como nada será pago pela participação na mesma. 
Sendo garantida a retirada a qualquer momento, do consentimento e isento de qualquer ônus aos parti-
cipantes.  

Esperamos que este estudo traga contribuições importantes sobre as experiências dos bebês no 
contexto do berçário, permitindo um aprofundamento teórico-prático acerca da ação pedagógica de prá-
ticas de leitura com os bebês. 

  Dessa forma, como responsável pela pesquisa, comprometo-me a divulgar os resultados obti-
dos, tornando-os públicos nos meios acadêmicos e científicos com a finalidade de trazer contributos para 
a qualificação dos estudos da Educação Infantil.  

Coloco-me à disposição para esclarecer qualquer dúvida que a participante venha a ter durante 
o trabalho investigativo ou quando julgar necessário, atendendo pelo endereço eletrônico elocen-
teno@gmail.com. 
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Consentimento Livre e Esclarecido da participação 
 
 
  Eu _________________________________________________________________ (nome da pro-

fessora/assistente de desenvolvimento infantil-ADI), abaixo assinado. Após ter sido, devidamente es-

clarecida sobre a pesquisa, seu objetivo, dos procedimentos metodológicos e relevância. Manifesto con-

sentimento de forma livre e esclarecida para participar da pesquisa Práticas de leitura no berçário: um 

percurso relacional entre bebês, professores e livros. 

 
 

Assinatura da professora/ Assistente de desenvolvimento infantil- ADI 

 

Nome completo:_________________________________________________ 

 
São Paulo, _____ de _____________de 2019. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
                                               Assinatura da pesquisadora  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



162 
 

APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 
participação em projeto de pesquisa (Responsável pela criança) 

 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA  

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA (Responsável pelas crianças)  
 

 
Tema da pesquisa: PRÁTICAS DE LEITURA NO BERÇÁRIO: um percurso relacional entre bebês, 
professores e livros 
 
Pesquisadora: Eloiza Rodrigues Centeno  
Orientadora: Neide de Aquino Noffs  
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
Programa de Pós Graduação Educação: Currículo: ced@pucsp.br 
 

O (a) seu/sua filho/a está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que pretendo realizar, 
na condição de aluna do curso de mestrado em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo (PUC-SP). Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar as práticas de leitura 
realizadas no contexto do berçário XXXXXXXXXXXXXXXX, situada em Barueri- São Paulo- SP, a fim 
de compreender as interações promovidas entre os bebês, o/o professor (a) e objeto-livro. 

O motivo que nos leva a pesquisar a prática de leitura com bebês é de analisar quais elementos 
dessa prática podem estar contribuindo ou dificultando as interações dos bebês com os livros e o desen-
volvimento por ela promovido. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: observação da turma do berçário, 
fotos das interações espontâneas entre os bebês e o livro, apenas para fim de análise dos dados coletados. 

Desse modo, comprometo-me a obedecer aos critérios de ética que permeiam esse tipo de pes-
quisa envolvendo os bebês e esclareço que o risco de participação é considerado mínimo, ou seja, a 
possibilidade de exposição da identidade dos participantes, por imagem e o envolvimento dos partici-
pantes com a pesquisadora. Porém haverá preocupação de minimizar tais riscos, por meio de interação 
interpessoal e de respeito humano a partir do posicionamento dos participantes, caso concordem com a 
sua participação.  

Como benefícios da pesquisa podemos entender que a mesma trará contribuições importantes 
acerca das experiências de aprendizagem para os bebês, por meio de práticas de leitura e da interação 
com o livro, como um princípio de direito que deve ser vivenciado no contexto do berçário.  

Este estudo foi revisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) formado por um grupo inter-
disciplinar (da saúde, ciências exatas, sociais e humanas) que se reúne para avaliar os projetos de pes-
quisa envolvendo seres humanos. O CEP tem a missão salvaguardar os direitos dos participantes da 
pesquisa e também contribuir para a qualidade dos trabalhos científicos e para a valorização do pesqui-
sador ao ter sua pesquisa reconhecida do ponto de vista ético e científico.  

Para participar deste estudo, o menor sob sua responsabilidade não terá nenhum custo, nem 
receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos 
provenientes desta pesquisa, o (a) Sr.(a) como responsável tem assegurado o direito a indenização.  

Terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para parti-
cipar ou recusar-se a participar. O (A) Sr.(a), como responsável pelo menor, poderá retirar seu consenti-
mento ou interromper a participação dele a qualquer momento.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que 
indique a participação do menor não será liberado sem sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados 
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na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável, por um período de 5 ( cinco ) anos, e 
após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão da identidade com padrões de sigilo, aten-
dendo a legislação brasileira, de acordo com as atribuições definidas na (Resolução Nº 466/12 do Con-
selho Nacional de Saúde) utilizando as informações somente para fins acadêmicos. 

 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será 
arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida ao Sr.(a). 

     Consentimento Livre e Esclarecido da participação 

 
  Eu _________________________________________________________________ (nome do pai e/ 
ou responsável) abaixo assinado. Após ter sido, devidamente esclarecido (a) sobre a pesquisa, seu ob-
jetivo, instrumentos metodológicos e relevância. Manifesto consentimento de forma livre e esclarecida 
para que meu/ minha filho/a ______________________________ participe da pesquisa PRÁTICAS 
DE LEITURA NO BERÇÁRIO: um percurso relacional entre bebês, professores e livros.  Sei que a 
qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão. Recebi uma via ori-
ginal deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 
minhas dúvidas.  

                                              São Paulo,_____de___________de 20__  

 

 
 

Assinatura do (a) Responsável 

 

Assinatura do Pesquisador 
 
 
 CEP-Comitê de ética em Pesquisa em Seres Humanos – PUC/SP 
 Campus Monte Alegre 
 Endereço: Rua Ministro de Godói, 969- sala 63C  
 Bairro: Perdizes CEP: 05015-001 
 UF: SP     Município: São Paulo 
 Telefone/ Fax: (11) 3670 84 66  e- mail: cometica@pucsp.br 
 
Pesquisador Responsável 
Eloiza Rodrigues Centeno 
e- mail: elocenteno@gmail.com 
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ANEXO A - Parecer favorável do comitê de ética em pesquisa 
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