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RESUMO 

 

Esta monografia tem por objetivo pensar e refletir sobre relações e vínculos no cotidiano 

da Educação Infantil, por meio de minhas narrativas como professora. Para realizar essa 

travessia, revisitei tanto aspectos teóricos-conceituais de minha formação, como leitura 

de documentos como as DCNEI (2010), TIRIBA (2018) entre outros, bem como os 

recortes das minhas experiências como professora em uma instituição privada de 

Educação Infantil em Niterói/RJ. Essa travessia, vivida no processo de imersão e estudo, 

me permitiu pensar os bebês e crianças pequenas como sujeitos ativos em seus fazeres, 

potentes em suas ações e que precisam ser respeitados como pessoas, levando em 

considerações ritmos singulares no espaço coletivo que é a escola. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; bebês; crianças pequenas; relações; vínculo; olhar 

sensível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURRÍCULUM 

 

Esta monografía tiene como objetivo pensar y reflexionar sobre las relaciones y los 

vínculos en la vida cotidiana de la Educación de la primera infancia, a través de mis 

narraciones como maestra. Para hacer este viaje, revisé los aspectos teóricos y 

conceptuales de mi educación, como leer documentos como DCNEI (2010), TIRIBA 

(2018), entre otros, así como extractos de mis experiencias como docente en una 

institución privada de Educación Infantil en Niterói / RJ. Este viaje, experimentado en el 

proceso de inmersión y estudio, me permitió pensar en los bebés y niños pequeños como 

sujetos activos en sus actividades, poderosos en sus acciones y que deben ser respetados 

como personas, teniendo en cuenta ritmos únicos en el espacio colectivo que es la escuela. 

 

Palabras-clave: Educación de la primera infancia; bebés; Niños pequeños; relaciones; 

enlace; mirada sensible. 
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NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar 

a primavera... 

   Ruth Rocha, 2011.  

 

Ainda quando criança o meu sonho sempre foi tornar-me uma professora. As 

bonecas e bonecos eram as crianças da escola, papéis e várias bolsas sempre compunham 

o meu “look” de professora, demonstrando a realidade em que eu vivia, cercada de muitas 

professoras e professores cheios de bolsas e coisas que só educadores que andam para lá 

e para cá têm. Eu nunca pensei em outra profissão que não fosse a docência. 

Eu amava brincar de escola e isso refletiu na minha vida conforme ia crescendo, 

sempre muito estudiosa e comprometida com os afazeres, assim era como eu me 

reconhecia e não é muito distante do que sou hoje, só que acrescida de muitos outros 

fazeres da vida cotidiana... 

Ao longo de toda minha vida fui estudante de escolas públicas e sempre procurei 

realizar bons trabalhos, tirar notas boas e estabelecer agradáveis relações com os 

professores que transitavam em minha vida. Tenho poucas lembranças da Educação 

Infantil, lembro-me que frequentava uma creche comunitária onde eu morava, na 

comunidade do Zulu em Santa Rosa, Niterói/RJ. Lembro também do nome de duas 

professoras: Catiana e Priscila. 

Já no Ensino Fundamental I, as lembranças são mais evidentes. Cursei o 1º ano 

com uma professora maravilhosa chamada Sônia Regina. Nunca me esquecerei dela. 

Cabelos encaracolados e curtos, batom vermelho, colar de pedras e uma voz forte e alta 

eram marcas perceptíveis dela. Nesta época eu estudava no Colégio Estadual Nossa 

Senhora Auxiliadora também localizado em Santa Rosa, Niterói. Atualmente este colégio 

não existe mais, havendo no lugar um grande hospital particular. Tenho boas lembranças 

do Nossa Senhora Auxiliadora, colégio muito grande, com excelentes professoras e uma 

comida muito gostosa. Cursei todo o Ensino Fundamental I neste colégio. 

A partir do 6ª ano, Ensino Fundamental II, passei a estudar no Colégio Estadual 

Manuel de Abreu localizado em Icaraí, Niterói. O colégio existe até os dias atuais e 

também é um espaço com muitos professores ótimos, onde fiz grandes amigos e estudei 
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muito. No ano de 2015 conciliei o último ano do Ensino Médio com um curso Pré-

Vestibular comunitário na Universidade Federal Fluminense. 

O ano de 2015 ficou marcado na minha vida como um ano de muito esforço, 

cansaço e esperança. Eu saia do colégio às 12:20h, ia para a Biblioteca Parque de Niterói 

e lá passava todo o dia estudando e fazendo trabalhos da escola e do cursinho, todavia, o 

maior objetivo em ir à biblioteca era o de economizar passagem no Rio-Card escolar. Era 

inviável para mim ir para o colégio, voltar para casa, ir para o pré-vestibular e voltar do 

mesmo só com este cartão, pois os créditos acabavam e era complicado para minha 

família manter os gastos com a passagem. Minha mãe sempre trabalhou em casa de 

família e meu pai era porteiro de prédio e motorista de ônibus. Os salários advindos destas 

profissões eram para o sustento da família. 

Então, terminado o Ensino Médio em 2015 e realizado o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) ao final deste mesmo ano, eu tinha esperança de conseguir uma 

vaga na universidade pública. Como bem dizia o saudoso Paulo Freire (1921-1997), a 

esperança do verbo esperançar que significa não ficar estagnado, mas ir atrás, construir, 

seguir adiante na busca por objetivos. Juntar-se a outros para trilhar novos caminhos. 

Em maio de 2016, na última chamada do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, 

sou contemplada com a vaga na Universidade Federal Fluminense, lugar que sonhei em 

estudar e consegui. Desde nova eu sabia que queria trabalhar com crianças e conforme 

foram passando os anos na UFF, esse desejo só se intensificou. 

Todos os dias paro para refletir e pensar como a academia contribuiu muito em 

minha formação.  Exercer o senso crítico, construir caminhos para uma escuta sensível 

do cotidiano e criar vínculo através das relações humanas foram processos 

proporcionados neste espaço. 

Foi então que, através de algumas disciplinas como Educação Infantil com a 

professora Nazareth Salutto e Tópicos Especiais em Educação Infantil com a professora 

Luciana Ostetto, ambas muito queridas por mim, que a paixão pelas pesquisas e 

aprofundamentos no tema foi despertando. 

Portanto, esta monografia objetiva pensar e refletir sobre o cotidiano com os bebês 

e as crianças pequenas, tecendo reflexões sobre as minhas práticas na Educação Infantil, 

entendendo a mesma como a primeira etapa da Educação Básica, que assegura matrículas 

de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade em creches e pré-escolas. Esta pesquisa 

visa também contribuir para estudos no campo da primeira infância. 
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O texto, que tem por título “Práticas no Cotidiano da Educação Infantil: relações, 

vínculo e olhar sensível em uma narrativa docente”, decorre das vivências e práticas 

como professora do Grupo 2, composto por 10 crianças de 2 a 3 anos, em uma escola 

privada localizada em Niterói/RJ. Além de ser um tema pelo qual fui me apaixonando e 

me aproximando ao longo da graduação em Pedagogia na UFF. 

Para a tessitura desta escrita, a metodologia utilizada foi a de relato de experiência, 

que inclui registros – escritos e fotográficos - das ações e propostas realizadas com as 

crianças no contexto coletivo da escola. O trabalho é organizado em 5 partes, descritas 

abaixo. 

Notas introdutórias, onde narro parte de meu percurso formativo e encontro com 

o desejo de escrever sobre Educação Infantil. 

No capítulo um teço reflexões sobre o lugar da Educação Infantil em diálogo com 

documentos nacionais importante para pensar a Educação, como a Constituição Federal 

Brasileira de 1988 (BRASIL, 2016 ) e a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 

de 1996 (BRASIL, 2010), que compreendem e asseguram a Educação como dever da 

família e do Estado, sendo a Educação Infantil a primeira etapa da Educação Básica. 

Neste mesmo capítulo apresento a compreensão sobre quem são os bebês e as 

crianças pequenas, compartilhando registros das práticas pedagógicas para pensar o 

cotidiano da primeira infância e o que construímos juntos. 

Já o capítulo dois, que tem por título “A Educação Infantil como espaço de 

vivências, experiências e encontro de saberes”, contribui com reflexões para pensarmos 

as práticas pedagógicas na primeira infância, entendendo que tais práticas contribuem 

para o desenvolvimento das crianças pequenas e dos bebês na medida em que as suas 

manifestações e desejos são considerados e têm grande valor na estruturação dos fazeres 

do cotidiano. 

Ainda no capítulo dois, apresento as Interações e Brincadeiras como eixos 

estruturantes das práticas pedagógicas DCNEI (2010), compreendendo que é através das 

interações que a criança se constitui como sujeito ativo em seus meios e que por meio das 

brincadeiras ela se desenvolve, construindo saberes e pensando maneiras singulares de 

ser e estar no mundo. 

Por último, mas não menos importante, apresento o capítulo três. Escrevê-lo muito 

me emocionou, porque me proporcionou rememorar lugares de afeto que vivi junto às 

crianças. Neste capítulo, eu me inspiro no conceito mini-histórias (FOCHI, 2013) como 
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modo de potencializar as interações das crianças na creche, trazendo breves relatos sobre 

autonomia e a interlocução entre pares que os bebês e as crianças pequenas estabelecem. 

Ainda neste capítulo trago reflexões sobre as relações e os vínculos concebidos 

entres as crianças e seus pares e com os adultos, entendendo não o adulto como detentor 

do saber, mas aquele que acolhe os gestos e sentidos das crianças. Fochi (2020), esclarece 

o sentido deste acolhimento: “Acolher não é uma atitude passiva frente às crianças, mas 

de alteridade e abertura ao outro” (p. 12). 

Portanto, escrever esta monografia e viver este processo contribuiu para que eu 

pudesse pensar, defender e sustentar a Educação Infantil como um lugar importante da 

Educação, além de abrir caminhos para refletir sobre mudanças na forma como 

enxergamos as crianças e suas existências nesse mundo tão “adultocêntrico”. Sobre abrir 

caminhos, concluo essas notas introdutórias com um trecho do livro “Abrindo caminhos” 

de Ana Maria Machado:  

 

Não há distância para os pássaros nem para quem cisma 

de ousar.  

Alberto pôs na cabeça que ia conseguir voar. 

Voou, dirigiu seu vôo, era isso o avião! 

E desde então a lonjura não atrapalhou mais não. 

Ana Maria Machado, 2003. 
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CAPÍTULO 1 

PENSANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL E O COTIDIANO COM OS BEBÊS E 

AS CRIANÇAS PEQUENAS 

 

Poema: Pensando a infância... 

O que é a Educação Infantil? 

Lugar de liberdade, lugar sutil. 
Sutil no sentido de ser delicado, lugar de viver, 

portanto, primoroso 

E como é bom estar com as crianças neste espaço 
bondoso. 

Na miudeza da infância 

Encontro esperança. 
Ah... se eu ainda fosse criança 

Pensamento que me faz voltar a lembranças!  

Lembranças de viver bons encontros com os 

meninos e meninas 
Ensinando e aprendendo, reinventando a vida! 

 

   Thaysa Barbosa, 2020. 

 

1.1 – Breve contextualização da Educação Infantil 

 

De acordo com documentos nacionais como a Constituição Federal Brasileira de 

1988 (BRASIL, 2016) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 

(BRASIL, 2010), a Educação é dever da família e do Estado e tem como objetivos: “pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 123). 

Compreende-se então, a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação 

Básica, sendo oferecida em creches e pré-escolas, ou seja, espaços educacionais não 

domésticos e sim institucionalizados, espaços esses de educação coletiva e que podem ser 

caracterizados como estabelecimentos públicos ou privados. 

 Corsino e Nunes (2012) e Bonfim e Ostetto (2020), contribuem para pensarmos 

os múltiplos fatores que têm impactado e contribuído  na institucionalização da infância, 

aqui pode-se destacar as novas configurações familiares, a ascensão das mulheres ao 

mercado de trabalho, a importância da primeira etapa da Educação para os bebês e 

crianças pequenas, bem como a garantia de acesso à Educação sendo “um direito das 
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crianças definido na Constituição Federal Brasileira de 1988, reafirmado na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996” (BONFIM, OSTETTO, 2020, p. 116). 

Aos ambientes de creche, têm direito as crianças de 0 a 3 anos de idade, e nas 

instituições de pré-escola, crianças de 4 e 5 anos. Pensando nisto, podemos considerar 

que importantes documentos nacionais conquistados através da luta de muitos educadores 

nos auxiliam a pensar sobre a Educação infantil, entendendo que a criança pequena é:  

 

Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal 

e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza 
e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, p. 12, 2010). 

 

Se, com sensibilidade, refletirmos sobre a afirmação supracitada, é possível 

compreender que ambientes educacionais estáveis que oportunizam práticas e vivências 

dotadas de sentidos para os bebês e crianças pequenas, só funcionam a partir de suas boas 

qualidades enquanto ambientes para a Educação Infantil. Ou seja, qualidade no 

atendimento da institucionalização da infância. 

A qualidade no atendimento das instituições da infância implica em uma 

organização do espaço pensando o desenvolvimento pleno e satisfatório para a criança 

pequena, organização que oportuniza a relação de interação simultânea entre os recursos 

humanos e materiais, administração eficiente, espaços que possibilitem a visibilidade das 

crianças, escuta e olhar sensível dos/as educadores ao pensar a infância como um lugar 

de vivências, experiências, um lugar de viver. Sendo assim:  

 

Se a institucionalização da infância se faz necessária, é preciso 

ter o cuidado de fazer dessas instituições lugares de respeito e de 

valorização das crianças pequenas e suas formas de pensar, sentir 
e expressar-se, de convivência, de múltiplas interações e abertura 

para o mundo, de acesso a diferentes produções culturais, de 

humanização e de promoção de equidade (CORSINO, NUNES, 
2012, p. 29-30). 

 

Como bem ressaltado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2010), as instituições de educação dessa primeira infância, além da qualidade no 

atendimento das mesmas, devem seguir alguns princípios básicos para uma educação de 

qualidade, são eles: princípios éticos, políticos e estéticos. O primeiro refere-se ao bem 

comum nos espaços coletivos de Educação Infantil, respeitando singularidades e 

diferenças culturais. Já o princípio político é caracterizado por uma educação democrática 
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na qual o direito à cidadania e o pensamento crítico andem sempre em diálogo e 

assegurados. Por fim, o princípio estético que revela: “[...] da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações 

artísticas e culturais” (BRASIL, 2010, p. 16).  

Direciono meu olhar a este último princípio, entendendo a primeira etapa da 

Educação Básica como um lugar, ou seja, a Educação Infantil como: (i): Lugar de 

socialização, pensando a institucionalização da Educação Infantil como um lugar capaz 

de construção de relações sociais; (ii): Educação Infantil como lugar/espaço de 

experimentações, pesquisas e descobertas; (iii): A primeira etapa da Educação Básica 

como um encontro de conhecimentos socialmente construídos (artes e outras linguagens) 

e por fim (iv): a Educação Infantil como lugar de viver. A arte-educação possibilita o 

desenvolvimento espontâneo da criança no que diz respeito às novas descobertas 

artísticas, seja através de músicas e do corpo expressivo, seja por meio do contato com as 

artes plásticas e vivências com materiais diversificados. 

O desenho, por exemplo, é uma maneira de expressão rica e particular de cada 

sujeito. O desenho é linguagem. Albano (2013) compreende o desenho como traço que 

perpassa o papel ou outras superfícies1 e, mais evidenciado ainda, a forma como a criança 

pequena desenha seu espaço a partir de materiais que são dispostos. “O desenho é a 

primeira escrita” (ALBANO, 2013, p. 20). 

 

“O desenho com interferência das luzes piscantes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 O desenho como expressão linguística pode ser concebido em diferentes superfícies: papel, chão, no 

corpo, espelho, papelão e etc. 

Imagem 1: Recortes do vivido: Desenho, luz e sombra. Um contexto experimentativo. (Registro da autora.  1º semestre -  2019. 
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Através do registro acima, torna-se possível perceber os princípios ético, estético 

e político que permeiam as práticas na Educação Infantil presentes no cotidiano com os 

bebês e as crianças pequenas. Pensando sobre o princípio ético, foi possível perceber que, 

nesta proposta, o grupo colocou em prática o respeito ao bem comum, visto que se tratava 

de uma proposta coletiva que, para ocorrer de maneira eficaz, se fez necessário o respeito 

às diferenças e singularidades de cada criança. 

Já o princípio estético é evidenciado através da criatividade e também das 

brincadeiras feitas pelas crianças na ação de desenhar, no ato do desenho livre e 

espontâneo. Maria Clara enquanto desenhava também cantava: “parabéns pra você nesta 

data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida!” fazendo-me perceber as conexões 

feitas por ela através do desenho com luzes e a vida em sociedade. 

Por último, mas não menos importante, esta foi uma proposta que me fez refletir 

sobre o eixo político na medida em que as crianças foram capazes de exercer o senso 

crítico no momento em que compartilhavam suas impressões sobre o desenho umas das 

outras e pensando o espaço como lugar de acesso democrático a todos. Através do registro 

por vídeo, é possível notar que o Lucca, por exemplo, de maneira autônoma pede para 

que o Ângelo respeite seu espaço no papel do desenho. 

Ainda sobre o registro 1, diz respeito a uma proposta de desenho livre com 

interferência da luz e seu contraponto, a sombra, pensada pelas educadoras baseada no 

Projeto de Artes que estava sendo desenvolvido em toda a escola e em consonância com 

os interesses do grupo, pensando que era uma turma em que as crianças pequenas 

demonstravam grande apreço pelo desenho e muito interesse nas pesquisas sobre luz e 

sombra, tema do projeto. As crianças desenham, brincam, dialogam, organizam o 

pensamento através da expressão artística permeada pela ação do desenho no papel. “O 

desenho como possibilidade de brincar, o desenho como possibilidade de falar, marca o 

desenvolvimento da infância (...)” (ALBANO, 2013, p. 24). 

Neste registro, Maria Fernanda toca o papel, desenha, faz leve movimentos por 

cima da superfície percebendo que havia um elemento por debaixo do papel, o que 

justificaria a presença de luz e as ondulações no mesmo. Ela fica por muito tempo nessa 

ação para, em seguida, retornar ao seu desenho. 
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1.2 – Bebês e crianças pequenas: quem são? 

 

Em uma sociedade marcada pelas relações de poder, cujo qual a vida está 

submetida a venda da mão de obra por um salário, ou seja, ao trabalho, costuma-se 

estereotipar os bebês como seres humanos imaturos, frágeis e incapazes frente às 

múltiplas atividades da vida humana. Uma vida corrida marcada pelo não olhar, pelo 

toque rápido e invasivo, pela insensibilidade com relação as especificidades dos bebês e 

das crianças pequenas. 

Freire (2008), nos auxilia a compreender o olhar de julgamento em relação aos 

bebês e as crianças pequenas: 

 

[...] olhar estereotipado, parado, querendo ver só o que nos 
agrada, o que sabemos, também, reproduzindo um olhar de 

monólogo. Um olhar e uma escuta dessintonizada, alienada da 

realidade do grupo. Buscando ver e escutar não o grupo (ou o 
educando) real, mas o que temos na nossa imaginação, da criança 

que estudamos nos livros (FREIRE, 2008, p. 45). 

 

Em contrapartida e em consonância com Barbosa (2010) e Falk (2016), este 

trabalho monográfico tece reflexões a partir de uma perspectiva sensível e sutil sobre um 

outro olhar em relação aos bebês. O bebê, como sujeito histórico e de direitos, é um ser 

capaz desde os seus primeiros dias de vida no mundo, dotado de potencialidade, desejos, 

ações, descobertas. Falk (2016) nos auxilia a compreender que quando pensamos nos 

ambientes das creches e pré-escolas, se considerarmos as crianças pequenas e os bebês 

como seres humanos potentes na relação de interação com o outro2, o olhar do adulto-

educador3 sobre a criança sofre transformações, fazendo com que este perceba que o 

respeito pela criança e ao seu tempo é um dos pilares mais importantes quando se reflete 

sobre o ato de educar. 

Guimarães (2011), Mattos (2018) também apresentam contribuições no que tange 

à conceituação do termo “bebê”: 

 

[...] a categoria bebê contemplando a idade de 0 a 36 meses de 

vida. Recorte assumido não pelo corte etário, relacionado a 
etapas de desenvolvimento que se baseiam no estímulo exterior 

 
2 Se pensarmos nos ambientes coletivos de Educação infantil, compreende-se o outro como aquele que está 

em contato direto com os bebês, ou seja, educadores e outras crianças pequenas. 
3 A expressão adulto-educador está relacionada aos docentes presentes nos espaços coletivos de Educação 

Infantil. 
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às condições e necessidades do bebê. Mas, por considerar que, 

nesse período, estão se dando significativos processos relativos à 
vida intrapsíquica, à subjetividade, à intersubjetividade, à 

constituição do si-mesmo e, desse modo, sustentam o bebê na 

inserção no mundo, nas experiências culturais. Questões que, 
assumidas como perspectivas teóricas no campo dos estudos dos 

bebês, podem contribuir para assumpção de concepções com e 

para os bebês nas relações e práticas (MATTOS, 2018 p. 72). 

 

A partir das reflexões realizadas até aqui, compreende-se então que o bebê e a 

criança pequena, como todo ser humano, são pessoas, com especificidades e por isso 

devem respeitados por toda a vida e ao decorrer do desenvolvimento físico, cognitivo, 

emocional. O papel do educador deve ser aquele que se constituí de uma escuta sensível 

voltada ao bebê, um olhar atencioso que perceba as necessidades dos meninos e meninas 

que ainda não se manifestam através da linguagem oral. Considero o afeto, o cuidado, o 

acolhimento, respeito e amor a base principal quando se pensa em uma concepção sobre 

o bebê, sobretudo no contexto educacional. 

Dialogado com os conceitos supracitados, Soares (2017) nos apresenta grandes 

contribuições sobre a Abordagem Pikler na Educação Infantil. Emmi Pikler (1902-1984) 

foi uma médica, pediatra, nascida na Hungria que desenvolveu uma pedagogia centrada 

no afeto, nas relações de cuidado entre crianças pequenas e adultos e também no 

movimento livre potencializador do desenvolvimento dos bebês. Pikler iniciou suas 

pesquisas e carreira como médica de família, em seguida deu constância ao seu trabalho 

como pesquisadora e diretora do Instituto Lóczy, uma instituição de acolhimento de 

crianças, localizada em Budapeste, também conhecido como Instituto Emmi Pikler. 

De acordo com Soares (2017), a abordagem Pikleriana determina conceitos 

principais quando se trata da relação criança-adulto: 

 

O vínculo afetivo com o adulto é fundamental para o 

desenvolvimento pleno e o momento dos cuidados é o mais 

propício para que ele aconteça. Com segurança afetiva, o bebê e 

a criança pequena podem ser movimentar livremente por longos 
períodos, sempre assistidos pelo adulto (SOARES, 2017, p. 17). 

 

A partir das reflexões tecidas até aqui, em diálogo com minha prática, percebo o 

quão importante é pensarmos sobre quem são os bebês e as crianças pequenas no mundo 

em que estamos inseridos, sobretudo, refletir sobre as ações como professora no cotidiano 

da Educação Infantil. Crianças pequenas e bebês são sujeitos que possuem uma própria 

cultura em constante ressignificação, visto que eles se desenvolvem e se apropriam do 
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mundo em que vivem. Os bebês e as crianças pequenas, através das relações de vínculo 

e confiança estabelecidas durante a vida, são capazes de agir de maneira autônoma 

buscando explorar e investigar seus entornos, evidenciando as potencialidades de 

pesquisa e construção de conhecimento consigo e com o outro.  

A partir daí, compreendemos que os bebês e as crianças são pessoas potentes e 

protagonistas de seus desenvolvimentos e cabe aos educadores, em consonância com a 

comunidade escolar, compreender que é preciso acompanhar, confiar e ter sensibilidade 

em relação às vivências da infância. 

Quando penso na conceituação de bebês e crianças não me refiro à uma cisão entre 

essas duas categorias, mas reafirmo que os bebês precisam ser incluídos, com suas 

singularidades e manifestações, nos estudos referentes à Educação Infantil, o que permite 

pensarmos em metodologias de trabalho de investigação que se aproximem mais dos 

bebês, entende-os não apenas como sujeitos de pesquisa, mas também como pessoas que 

têm algo a nos informar, que se expressam de maneira singular e possuem direitos. 

Nascimento e Salutto (2019), contribuem, de maneira significativa, os desafios 

postos ao defender a categoria bebê: 

 

O que se impõe como desafio parece ser tomar os bebês como 

sujeitos que têm o que dizer a partir de si próprios, o que significa 
reconsiderar estratégias de escuta e observação que os tome 

como informantes  capazes, em oposição à imagem de ser 

associal  (PIRES,   2010)?   Como   propõe   Gottlieb (2012), não   

há   um   Outro tão radicalmente oposto ao adulto quanto um 
bebê. Radicalidade esta que poderia ser observada a partir da 

posição subjetiva ocupada por adultos e bebês marcada por 

distinções   de   tempo-espaço; dada   a   condição   ocupada   por   
cada   um, mas semelhantes no que se refere à condição humana 

de ambos (p. 31). 

 

1.3 – O cotidiano com os bebês e as crianças pequenas: o que construímos? 

Nos dias atuais, desempenho a função de professora em uma rede de ensino 

privada localizada em Niterói onde trabalho com o Grupo 24. A escola em que atuo é 

pautada em uma metodologia construtivista, ou seja, as práticas pedagógicas têm o 

objetivo de proporcionar às crianças diferentes caminhos na construção do conhecimento.  

Nossas práticas nesta escola estão muito ligadas ao envolvimento dos bebês e 

crianças com a arte, o brincar livre e espontâneo, desenvolvendo a autonomia. Por conta 

 
4 Grupo 2: uma turma da Educação Infantil composta por 10 crianças com idades entre 2 e 3 anos. 
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disso, em meados do ano de 2018, a escola passou a pensar a educação da primeira 

infância com um outro olhar e trazer contribuições para a escola baseadas na abordagem 

de Emmi Pikler. 

Atualmente, minha turma é composta por 10 crianças, sendo 6 meninas e 4 

meninos, ambos entre 2 e 3 anos de idade. Atuo como educadora referência da turma e 

há comigo uma auxiliar. É uma turma que possui um vínculo comigo há quase dois anos, 

caminhando para os três e por isso o afeto envolve a todos, tanto a relação professora-

crianças quanto na relação criança-criança. 

Nosso cotidiano é construído a partir de vários momentos e atravessado por uma 

rotina. De acordo com Barbosa, 

 

O cotidiano é abrangente e refere-se a um espaço-tempo 
fundamental para a vida humana, pois tanto é nele que acontece 

as atividades repetitivas, rotineiras, triviais, como também ele é 

lócus onde há a possibilidade de encontrar o inesperado, onde há 
margem para inovação (BARBOSA, 2008, p. 37). 

 

A rotina pode ser compreendida como um fator que objetiva organizar o cotidiano. 

São práticas diárias que estão flexíveis a mudanças do dia a dia de acordo com o 

desenvolvimento da turma e a maneira como pretendem se organizar no dia a dia. De 

acordo com a autora Suzana Macedo Soares, a rotina deve priorizar objetivos: “O 

planejamento da rotina deve priorizar um contato de qualidade e garantir a organização 

do ambiente seguro e instigante” (SOARES, 2017, p. 24). 

Pensando nisto, o primeiro momento do nosso dia inicia-se com o acolhimento na 

sala referência ou no pátio da escola, ou seja, recebo as crianças que estudam em período 

parcial e chegam apenas no horário da tarde e acolho a outra metade que estava no período 

de sono antes de minha chegada em sala. 

Neste momento fortaleço nossas relações de afeto através de alguns gestos e 

diálogos com as crianças, pergunto como dormiram ou como foi a manhã em casa com 

os familiares, abraço e beijo todos as crianças – e é recíproco. Passado um tempo, nos 

organizamos para o lanche da tarde que acontece no ambiente da sala do Grupo 2B, ora 

na mesa de refeições ora no tapete que compõe o espaço da sala referência. 

Em seguida, realizamos o nosso primeiro momento de roda inicial onde cantamos 

canções de boa tarde, roda musical com músicas escolhidas pelas crianças, conversamos 

sobre o final de semana ou sobre as primeiras horas na escola e dialogamos sobre as 

propostas do dia. Percebo o momento da roda como uma parte da rotina em que o grupo 
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se interessa bastante, visto que, é uma turma que gosta de conversar e trocar experiências 

com as educadoras. 

A roda de conversa é uma etapa da rotina que favorece o desenvolvimento da 

criança. Nela o grupo troca experiências e fortalece as construções de vínculos. O 

movimento circular é tido como importante, pois, na roda, os sujeitos aprendem a lidar 

com as diferenças, sem discriminação e violência. A roda proporciona a experiência de 

integração entre os sujeitos. 

Finalizada a primeira roda do dia a dia, os bebês brincam com materiais que ficam 

dispostos em cantos pela sala. Na maioria das vezes, os cantos são compostos com jogos 

simbólicos, brinquedos de montar, papel e canetinhas para desenho, livros e etc. O 

objetivo dos cantos é permitir que as crianças possam escolher com o que brincar e 

auxiliar na construção da ideia de organização da sala referência. Nesse momento, a 

auxiliar aproveita para realizar as trocas de fraldas e levar algumas crianças já 

desfraldadas ao banheiro.  

Em seguida, são apresentados alguns registros destes cantos presentes na sala do 

Grupo 2 B. Sobre cantos temáticos, Barboza e Volpini (2015) destacam:  

 

Podemos analisar um canto temático como um simples espaço do 

brincar, mas organizar cantos temáticos irá permitir que a criança 
tenha escolhas em brincar sozinha ou em pequenos grupos, e, 

além disso, permitirá que a criança desenvolva a sua criatividade, 

possibilitando assim, diferentes formas de linguagens (p. 20). 
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“Os cantos de interesse” 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Os cantos de interesse foram construídos com base nos interesses evidenciados 

pelo Grupo 2 B. Ao longo do ano de 2019, este grupo sempre demonstrou uma grande 

afeição pela leitura de histórias e manuseio dos livros, o que tornou este canto fixo na 

sala, pois a procura era sempre intensa. Laura, presente na imagem 2, selecionava seus 

livros favoritos e usava a imaginação ao contar a história, cantarolava durante a leitura 

realizando a mesma através das imagens. O jogo simbólico, a partir do 2º semestre de 

2019, também foi muito presente nos cantos temáticos, visto que, a partir do 

desenvolvimento mais concreto da fala das crianças e das brincadeiras em grupo, eles 

criavam cenários propícios à brincadeira, imaginando ações do cotidiano, criando 

diálogos entre si, explorando a brincadeira livre. Como educadora e estudiosa das obras 

sobre a abordagem de Emmi Pikler, nesses momentos de brincadeira livre entre as 

crianças, meu posicionamento é realizado com menor interferência possível, ou seja, 

direciono meu olhar observador para o desenvolvimento e descobertas que os bebês 

fazem ao brincar livremente. Não interferir diretamente na exploração e atividade 

desenvolvida pela criança não significa que ela estará sendo abandonada, muito pelo 

contrário como bem ressalta Soares (2017): 

 

Um adulto precisa estar sempre por perto, para um troca de 

olhares, uma observação ou até mesmo uma mediação, quando 

necessário. Ele pode, por exemplo, comentar determinado 

Imagem 2: Recortes do vivido: Livros e crianças. 
Registros – 2º semestre 2019. 

Imagem 3: Recortes do vivido: Jogo simbólico. 
Registros – 2º semestre 2019. 
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desempenho, aprofundando os vínculos e reafirmando a 

competência do bebê (SOARES, 2017, p. 53). 

 

É válido ressaltar que como educadora-observadora das ações dos bebês e das 

crianças pequenas, assumo uma postura de cúmplice do grupo, potencializando as ações 

das crianças, mas sem invadir seus espaços. Por conta disto, quando assumimos tal 

posição é importante adotar movimentos de registros e mapeamentos dos interesses das 

crianças, possibilitando gestos que sustentem os interesses do grupo e suas escolhas. 

No pátio da escola ou no espaço do solário são organizados alguns materiais para 

brincadeiras das crianças. Neste espaço, os bebês correm, brincam no escorrega, na casa 

de boneca, ressignificam a brincadeira com caixas de papelão, fazem uso do giz, 

imaginam, brincam, criam e recriam novas possibilidades de brincadeiras e interações 

entre pares. Os materiais e brinquedos que são propostos nestes espaços são 

consequências de uma observação atenta aos desejos e interesses das crianças pequenas 

e dos bebês. 

Em seguida, voltamos para a sala e direcionamos um momento para relaxamento. 

Divido o grupo para realização das propostas que acontecem no decorrer da semana, 

geralmente opto por apresentar a proposta na roda inicial e realizo com as crianças após 

o horário de pátio. As propostas pedagógicas giram em torno de experimentações, 

vivências e artes plásticas. Minha turma sente um grande apreço pelas propostas com 

tintas, por exemplo.  

 

 

“O corpo expressivo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Recortes do vivido: Pintura coletiva com interferência da fita crepe. (Registro da autora. 2º semestre 

- 2019. 
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A proposta realizada com o Grupo 2 B, na qual se refere a uma pintura coletiva 

no papel pardo com carimbo de uma tela que lembra um material de plástico. Além disso, 

antes de começarem a pintura, o grupo distribuiu pedaços de fita crepe sob o papel para 

que depois pudessem retirar e perceberem o movimento da fita em relação a tinta que fora 

passada por cima.  

Durante a pintura, as crianças conversavam entre si, riam e experimentavam a 

proposta de diversas maneiras. Inicialmente fizeram uso do material de plástico para 

carimbarem, em seguida, conforme ia acontecendo a ação da pintura, o grupo percebia 

que estavam livres para usarem o corpo como objeto de pesquisa. A partir disso deixam 

o carimbo de lado e iniciam a pintura com as mãos. As crianças riam, observavam o corpo 

com tinta, brincavam e ao mesmo tempo vivenciavam a arte-educação: “O acesso à 

diferentes formas de expressão artística amplia as vivências ligadas à sensibilidade e 

criatividade e provocam a construção da poética pessoal” (SOARES, 2017, p. 70). 

Entendo que as propostas diárias vivenciadas com as crianças devem partir de um 

gosto que elas expressam. Como supracitado, a minha turma exprime um interesse pelas 

atividades com tintas e esse fato é perceptível na medida em que o professor-pesquisador 

observa e conhece suas crianças, a turma em que trabalha. Assim, através deste olhar 

sensível e investigativo, o professor reflete e pensa sobre organização de espaços e 

propostas, como aponta Albano (2013): 

 

É importante em primeiro lugar conhecer profundamente as 
crianças. Não apenas o conhecimento que se pode adquirir nos 

livros, mas se dispor a observar atentamente suas crianças. É 

importante também estar consciente do seu poder, pois é através 

dele que divide o tempo e distribui os espaços (p. 76). 

 

É importante afirmar que o poder mencionado acima, atribuído aos professores, 

não é um poder autoritário que visa a dominação dos corpos das crianças e dos bebês, 

mas sim um fator que contribui para seus desenvolvimentos, ou seja, exercer a autonomia 

docente ao pensar os espaços na Educação Infantil, ter escuta sensível e atenta aos desejos 

e anseios desses corpos, bem como respeitar os princípios que as propostas pedagógicas 

devem seguir, princípios estes contidos na DCNEI (2010). 

Após os momentos de propostas que fazem parte do nosso cotidiano na escola, 

ocorre próximo das 17h o jantar. Minha turma realiza esta refeição na sala referência, 

com o auxílio das educadoras. As refeições na sala referência passaram a ocorrer a partir 

do ano 2019. Tal mudança ocorreu devido ao caos que se estabelecia em dias distintos no 
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refeitório da escola, por ser um espaço onde abrangiam de 2 a 3 turmas, cada uma com 

um ritmo e características diferentes. Havia crianças que ficavam assustadas com o 

barulho, outras que choravam por estarem com sono e por ser um espaço pequeno, se 

pensarmos na quantidade de turmas que ficavam juntas nas refeições. 

A troca de ambiente, transformando o refeitório em mais uma sala e transferindo 

os momentos de alimentação para as salas referência revela uma atenção aos detalhes, um 

olhar compreensivo ao bem-estar dos bebês e crianças pequenas em um ambiente 

coletivo. “Alimentar bebês no ambiente coletivo da educação infantil deve ser visto como 

um momento de aprendizagem importante que requer diálogo entre aqueles que cuidam” 

(CORSI, SISLA, 2015, p. 11). 

Em seguida, após o momento do jantar, reunimos o grupo para disponibilizar os 

copos de água. Logo após, uma das educadoras realiza as ações mais diretas de cuidado 

do corpo da criança, ou seja, é neste momento que a criança escova seus dentes de maneira 

autônoma, apenas com interferência necessária da educadora, o corpo dessa criança é 

tocado com cuidado e delicadeza, ações estas que transmitem informações para este 

corpo, ou seja, gestos de cuidado, confiança, amor. Sempre que se aproxima deste 

momento, eu me despeço das crianças com um beijo e digo: “até amanhã”. O vínculo 

afetivo da criança com o adulto é primordial ao ato de educar. 
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CAPÍTULO 2 

A EDUCAÇÃO INFANTIL COMO LUGAR DE VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIAS 

E ENCONTRO DE SABERES 

 

A escola é o único espaço social que é frequentando 

diariamente, e durante um número significativos de 
horas, por adultos e crianças. É, portanto, um espaço 

privilegiado para a instituição de práticas educativas 

que favoreçam a integridade de cada ser, que 
respeitem diferenças de classe, gênero, raça e credo. 

 

  TIRIBA, 2018, p. 184. 

 

2.1 - Sobre as práticas pedagógicas na Educação Infantil 

 

A escrita desta monografia foi um momento que me fez refletir, pensar e 

questionar sobre meus fazeres docentes no dia a dia com as crianças pequenas e os bebês, 

além de realizar um trabalho constante de análise de como as experiências, as vivências 

e propostas chegavam ao Grupo 2 B. 

Na Educação Infantil, assim como nas outras etapas da Educação Básica 

brasileira, mas sobretudo nesta primeira etapa, as práticas pedagógicas se constroem 

através da troca de saberes do educador e os interesses e conhecimentos apresentados 

pelas crianças. Observamos, então, a Educação Infantil como um espaço potencializador 

de vivências entre pares, construção de saberes, de vínculos e cuidados. Essas construções 

contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento na primeira infância. 

Coutinho (2002) nos apresenta uma síntese esclarecedora sobre a primeira etapa da 

Educação:  

[...] podemos perceber a que finalidades a educação infantil 
procura vincular-se: como espaço de expressão das múltiplas 

dimensões humanas, de encontro e convívio das diferenças, de 

reelaboração, ressignificação, apropriação e criação de saberes e 
como uma etapa da educação que respeita o tempo vivido, no 

qual o brincar tem uma importância vital, sobretudo em 

instituições onde há um encontro diário entre os coetâneos (p. 29-
30). 

 

Como professora e estudante dessa temática, percebo que as práticas pedagógicas 

na Educação Infantil contribuem para o desenvolvimento das crianças pequenas na 

medida em que é possível que estas crianças sejam ouvidas e que elas tenham voz 

participativa nos fazeres do cotidiano. Sobretudo, que as manifestações infantis estejam 
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presentes na estruturação destes fazeres, pensando um cotidiano ativo e vivo pelos adultos 

com as crianças no espaço da creche (GUIMARÃES, 2011). 

Portanto, é necessário acreditar que um bom caminho para a Educação Infantil é 

que esta etapa possa tornar-se um lugar de viver potente e “apostar nas escolhas das 

crianças, confiando que elas sabem identificar as experiências que se caracterizam como 

bons encontros” (TIRIBA, 2018, p. 197). Ou seja, as práticas pedagógicas presentes na 

educação das crianças pequenas precisam estar de acordo com os desejos e anseios 

demonstrados por elas em consonância com o saber-fazer que o professor (a) tem de 

organizar os espaços, selecionar materiais potentes, além de um olhar sensível frente as 

possibilidades que podem ser apresentadas às crianças. 

Com base nas reflexões realizadas ao longo deste trabalho, no ano de 20195, pude 

viver muitas experiências com os bebês que contemplavam a construção de saberes, novas 

descobertas e a brincadeira livre que proporciona grandes aprendizagens para as crianças 

pequenas.  

Pensar aprendizagens na Educação Infantil é pensar em processos. A alimentação 

na infância é um aprendizado, tomar banho é aprendizado, bem como brincar, pular e 

saltar! Ou seja, a experiência da vida coletivo no espaço da creche é aprendizado 

constante para os bebês e crianças pequenas e, nós professoras e professores, também 

aprendemos muito com as crianças.  

A escola é, sobretudo, um espaço potente em que os direitos de aprendizagens 

devem ser garantidos e esses direitos são: permitir que as crianças participem ativamente 

do cotidiano da escola; que elas possam brincar livremente com o outro; que elas 

explorem materiais e os ambientes; que elas possam se expressar através da arte, do teatro, 

da dança e do jogo simbólico; que o direito de conviver entre pares seja garantido; e, por 

último mas não menos importante, que a criança tenha o direito de conhecer-se, de formar 

sua identidade no mundo. 

Dito de outro modo, penso e reflito a brincadeira livre como proporcionadora de 

grandes aprendizagens para as crianças pequenas, bem como as interações entre pares e 

com as professoras, estamos pensando sobre múltiplas aprendizagens. Em um banho de 

bonecas, por exemplo, o grupo pode percebe a concepção de cheio e vazio entre os potes 

que estão disponíveis com água no espaço, quando se oportuniza uma proposta com 

elementos da natureza ou culinária as crianças aprendem sobre texturas, cheiros, formas, 

 
5 Primeiro ano como professora regente neste grupo. 
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quantidades. Todas essas aprendizagens imersas nas brincadeiras e nas interações que o 

espaço coletivo da escola possibilita. Vejamos o recorte fotográfico abaixo que, junto à 

narrativa escrita, compõem o material em que me debrucei na construção de meu olhar 

sensível. De onde vem a provocação para um olhar sensível? Da minha própria 

experiência como professora, através da volta ao vivido com as crianças. 

 

“Para adoçar a vida: O Bolo de Banana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a receita do bolo de banana, conversávamos com o Grupo 2 sobre os 

ingredientes utilizados, a quantidade de cada um e o que precisaria para a receita sair bem 

bacana. A partir disso, as crianças (uma de cada vez, conforme demonstravam interesse) 

eram convidadas a colar a quantidade de ingredientes usando as imagens como suporte 

de representação da quantidade da receita. Giovana, antes de colar a imagem do segundo 

ovo, já havia comunicado que estava faltando apenas este ovo, ou seja, ela compreendeu 

que para essa receita usaríamos dois ovos ao total.  

Ao terminar a lista de ingredientes com o grupo, demos início ao preparo do bolo. 

Giovana já trazia consigo uma técnica para quebrar o ovo. Atenta aos detalhes, ela 

demonstra muito interesse em participar de todo o processo da receita do bolo de banana. 

Giovana sente em suas mãos os ingredientes, cheira-os e os identifica atribuindo seus 

respectivos nomes. Ela usa o talher como suporte para quebrar o ovo, mas percebe que 

suas mãos e dedos também poderiam servir de ajuda na realização desse movimento e 

assim ela o faz, quebra o ovo no recipiente e apresenta para os amigos o seu feito. 

Imagem 5: Recortes do vivido: Receita do Bolo de Banana (Registro da autora. 1º semestre - 2019). 
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Além disso, esta proposta de culinária também proporciona autonomia para as 

crianças pequenas e quando falo de autonomia me refiro ao processo adquirido pela 

criança, mas com o adulto ali encorajando-a e não deixando a criança sozinha no 

processo. Ou seja, a professora deve estar sempre perto da criança e isso viabiliza troca 

de olhares, mediação, quando necessário, ou até uma observação verbal sem muita 

interferência no processo. 

Tardos (2016) traz sua contribuição para pensarmos autonomia dos bebês e 

crianças pequenas:  

Se confiamos nas capacidades da criança pequena, se apoiamos 

sua atividade autônoma, veremos que ela é capaz de muito mais 
coisas do que geralmente imaginamos, como destreza corporal e 

uma curiosidade atenta pelo seu ambiente. A linguagem corporal, 

isto é, a atitude das crianças, a expressão dos seus rostos são 
testemunhas disso (p. 50-51). 

 

Para além das aprendizagens sensoriais e concepções estabelecidas pelas crianças, 

podemos pensar que outras aprendizagens são construídas também através do brincar 

simbólico. Nesse brincar, as crianças demonstram um aprendizado de relação com o 

mundo e nas interações sociais feitas no espaço escolar e fora dele. Durante as 

observações das brincadeira simbólicas no cotidiano do grupo, uma cena chamou-me a 

atenção: a brincadeira de cinema! Uma brincadeira organizada pelas crianças a partir de 

materiais disponibilizados no espaço da sala referência. Vejamos minha análise desse 

contexto:  

“Vamos brincar de cinema!” 

O grupo tem demonstrado grande interesse pelo jogo simbólico, 
principalmente quando envolve bonecas, panelinhas e sucatas. 

Uma brincadeira recorrente está sendo a brincadeira de 

“cinema”: O grupo faz de suportes panelinhas e sucatas, colocam 

peças de lego dentro dos potes ou bolinhas de papel para 
simbolizar a pipoca de cinema, arrumam o espaço o espaço perto 

do armário da sala, sentam e  para assistem o filme imaginado 

por eles, o filme “Frozen” fez parte desse repertório (Caderno de 
Campo, Grupo 2 B. 06 de setembro de 2019). 

 

 

O espaço propiciador da brincadeira simbólica supracitada foi pensado com base 

nos interesses demonstrados pelo grupo e acolhidos por mim, como professora referência 

deles. E que interesses são esses? Bom, desde o início do ano de 2019, a turma sempre 

demonstrou um grande apreço pela brincadeira com panelinhas. A partir disso, eles 

imaginavam que na brincadeira tinha leite, ovos, biscoitos e sorvetes. Pensando na 
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construção dessa brincadeira, percebi que sucatas poderiam ser grandes aliadas na 

elaboração de um jogo simbólico potente. 

Posteriormente, as sucatas passaram a fazer parte do cotidiano do Grupo 2 B. No 

segundo semestre daquele mesmo ano, o jogo simbólico estava ainda mais presente no 

dia a dia das crianças e a partir de outros materiais também, a brincadeira ia sendo 

construída por eles. Ou seja, o jogo simbólico como brincadeira potente e cheia de 

múltiplas aprendizagens. 

Todavia, ainda podemos perceber, muitas escolas de Educação Infantil que ainda 

trabalham com uma perspectiva de educação conteudista e que não valoriza a criança em 

seu momento de brincadeira, o brincar é entendido como uma ação para alcançar 

objetivos direcionados. Ou seja, não valorizar a brincadeira significa não defender a 

criança, pelo menos não aquela definida e defendida pelas DCNEI (2010): 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal 

e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza 

e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

Em contrapartida, trazendo contribuições de concepções de educação diferentes 

da citada acima, baseado em documentos legais, o brincar livre é bastante defendido por 

educadores da Educação Infantil. O brincar é a base da infância. Através da brincadeira, 

a criança imagina, cria, descobre o mundo, estabelece relação com o outro e com o meio. 

Sobre o brincar, a autora Meirelles (2016) afirma: 

 

Primeiramente é significativo refletir que o brincar é direito 

garantido às crianças. Direito este especificado em documentos 
legais como as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (DCNEI, 2010), que deixam claro, no item das práticas 

pedagógicas da educação infantil, que estas devem considerar 
como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Já o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), em seu artigo 

16, inciso IV, ressalta o direito de brincar, praticar esportes e 

divertir-se (p. 11). 

 

Portanto, o brincar e a valorização das brincadeiras no cotidiano do Grupo 2 B são 

conceitos defendidos e explorados ao longo da tessitura desta monografia. 
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2.2 - Fragmentos do Cotidiano: Interações e Brincadeiras 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2010), as interações e brincadeiras são eixos estruturantes das Práticas Pedagógicas da 

Educação Infantil, e, portanto, conceitos norteadores presentes na escrita desta pesquisa. 

É nas interações que a criança se constitui como sujeito e sua própria identidade e é nas 

brincadeiras que se desenvolve, construindo saberes entre pares, ressignificando materiais 

e pensando formas diversas de ser e estar no mundo.  

A brincadeira, compreendida como uma das linguagens que constitui a infância, 

fez parte da minha observação na creche em que trabalho e fomentou discussões para este 

trabalho monográfico. Porto (2008) apresenta grandes reflexões sobre maneiras distintas 

de como brincam as crianças: 

 

Ao observarmos atentamente o modo como as diferentes crianças 

brincam, é possível perceber que os usos que fazem dos 
brinquedos e a forma de organizá-los estão relacionados com 

seus contextos de vida e expressam visões de mundo particulares 

(p. 5)  

 

O brincar é algo que integra a infância, as crianças sentem necessidade de brincar 

porque colocam em evidência a curiosidade pelo mundo a sua volta e esse brincar pode 

ser muito potente na escola. Portanto, refletiremos a seguir sobre a importância do brincar 

livre em consonância com a Abordagem Pikler e as manifestações das crianças pequenas 

na creche. 

 

2.3 - Diálogos com a Abordagem Pikler: um olhar para o bincar livre 

 

O brincar constitui uma linguagem, é a necessidade 
vital das crianças e oferece a oportunidade de se 

expressarem espontaneamente a partir de seus 

potenciais individuais.         

                           
Adriana Friedmann, 2020, p. 76 

 

De acordo com estudos na Graduação em Pedagogia, leituras ao longo do 

exercício da escrita deste trabalho e minha prática docente ativa com os bebês e as 

crianças pequenas, percebo que o brincar é uma necessidade das crianças desde muito 

pequenas. Desde cedo, a criança se mostra interessada pelo seu entorno, “sente prazer em 
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tocar, sentir, apertar, pegar e deixar cair os objetos” (KÁLLÓ, 2017, p. 17). Logo, a 

Abordagem Pikler nos apresenta grandes e sensíveis contribuições para se pensar o 

brincar livre na Educação Infantil. No primeiro capítulo desta monografia, no item 1.2 – 

“Os bebês e as crianças pequenas, quem são?” apresento a Emmi Pikler (1902-1984) de 

maneira mais abrangente, aqui tratarei mais da temática do brincar livre de acordo com a 

abordagem pikleriana.  

O brincar livre é caracterizado pela não intervenção direta do adulto diante das 

ações realizadas pelas crianças. Ao brincar livremente, o bebê e a criança pequena fazem 

uso de seus corpos para realizarem movimentos, fazem uso da imaginação, constroem 

conhecimento, criam novas formas de brincar. O brincar livre permite que a criança se 

descubra e reconheça nela mesma o sujeito de direitos e deveres, cuidados consigo e com 

o outro. 

Kálló (2017), a partir de um olhar sensível para a criança em consonância com a 

Abordagem Pikler, nos apresenta as formas do brincar livre desde o primeiro mês de vida 

um bebê. O bebê brinca livremente ao descobrir pela primeira vez as suas mãos quando, 

atento, entrega-se ao movimento de observá-las. Na obra “As origens do brincar livre” 

de Kálló e Balog (2017) é descrito um exemplo do primeiro brinquedo dado a um bebê: 

 

O primeiro brinquedo que damos a um bebê de 3 a 6 meses é um 

pano de algodão (cerca de 35x35cm de tamanho), de uma cor 

viva que atraia sua atenção. Ele o olha longamente, o toca e 
interage com o tecido, o qual não cai imediatamente de sua mão, 

então ele não precisa pegá-lo. Dessa forma se mantém ocupado 

com o objeto por mais tempo do que qualquer outro. Coloca o 

pano em seu rosto para observá-lo (p. 23). 

 

A seguir, apresento dois recortes fotográficos que tratam especificamente do 

brincar livre no cotidiano do Grupo 2 B. 

 

A vida dentro da casinha 

 

Na sequência abaixo, é possível perceber como as crianças são capazes de 

ressignificar objetos, expondo-o para nós como o brincar é uma das principais linguagens 

exercida por elas, vejamos: 
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“O grande jogo simbólico” 

 

Estar ao ar livre é um movimento muito valorizado pelas crianças pequenas, pois 

são espaços em que a brincadeira livre se torna muito potente e contribuem de maneira 

significativa para a apropriação de conhecimento pelas crianças e os bebês. Na sequência 

2, além dos brinquedos que já constituíam este espaço, o Grupo 2 selecionou outros 

materiais para levar para o pátio, como carrinhos e um cesto com animais. 

Ainda na sequência 2, podemos observar que as meninas montaram um outro 

espaço utilizando os brinquedos presentes no pátio. Na brincadeira, algumas se 

intitulavam como “mães” e outras “filhas”, reproduzindo a realidade social vividas por 

elas. Maria Clara (próxima ao cesto branco) abraçava Giovana (sentada no escorrega) 

dizendo: “Dá um abraço na mamãe, filha!”, Laura (próxima a parede amarela do 

escorrega) fazia o papel de avó na brincadeira. Em seguida, Alice (sentada próxima à 

minhoca laranja) sugere às colegas a pegaram os cavalinhos e minhocas, enquanto as 

meninas brincavam Alice ia montando o cenário com os brinquedos grandes, enquanto 

isso a brincadeira continuava. Quando Alice terminou de montar o espaço, falou para as 

amigas: “Olha, gente!!!! Viu??? É uma piscina, filha!!!” Todas sorriram, cruzando 

olhares e observando a nova brincadeira a partir de elementos já existentes, recriando a 

realidade vivenciadas por elas 

O brincar na primeira infância é chave para um bom desenvolvimento das crianças 

pequenas e dos bebês, Friedmann (2020), destaca: 

 

No brincar há sempre uma história que é contada, falando das 

raízes e dos movimentos dos seres humanos; crianças têm suas 

próprias histórias retratadas em suas culturas pela presença e 
importância do ato de brincar (p. 78). 

Imagem 6: Recortes do vivido: "É uma piscina, filha!" (Registros da autora. 2º semestre - 2019). 
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O tapete de brincar como espaço dos encontros 

 

[...] Alice seleciona uma pedra lisa, observa e pergunta para a 

professora: “O que é isso, Thatá?” Ela deixa a pedra no seu lugar 

de origem e em seguida pega uma pedra maior, aproxima do 

rosto, percebe as diferenças, balança a pedra grande, sorri e diz: 
“Pedrão, pedrão!” (Registro da autora. 2º semestre – 2019). 

 

A partir do conceito brincar livre, podemos tecer reflexões sobre a concepção do 

“Brincar Heurístico”, caracterizado principalmente pela brincadeira com materiais não 

estruturados, apresentado na sequência 3 abaixo. O brincar heurístico é um conceito 

desenvolvido por Elinor Goldschmied (2007) (educadora britânica e reconhecida na 

Europa no campo de gerenciamento de creches) é uma abordagem para a aprendizagem 

de crianças que estão em seu segundo ano de vida, quando elas têm o desejo natural de 

conhecerem o mundo em que vivem e seus elementos, a partir da intervenção/ação direta 

sobre eles. A origem da palavra “heurístico” é grega, deriva de “eurisko” e significa 

descobrir ou alcançar a compreensão de alguma coisa. 

 

“Jogo Heurístico” 

  

 

Imagem 7: Recortes do Vivido:  Jogo Heurístico com elementos naturais (Registro da autora. 2º semestre - 

2019). 

 

No espaço da sala referência do Grupo 2 B, a brincadeira heurística apresentada 

na sequência acima, foi composta por diferentes materiais e o tecido fixado no chão 

permitia que os elementos ganhassem destaque já que o chão da sala era branco e haviam 

alguns materiais de cores claras, pedras de diferentes texturas, colheres de pau, gravetos 

e outros elementos compunham a proposta. A proposta que tinha, sobretudo, elementos 

da natureza surgiu do interesse que o grupo demonstrava em relação a esses materiais. A 

partir do meu olhar sensível como professora da primeira infância, pude perceber que 
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brincadeiras com elementos naturais chamavam mais a atenção das crianças pequenas, 

pois tais materiais despertavam interesse e curiosidade e, partir disso, as crianças, em suas 

experimentações, desenvolviam saberes, brincavam, dialogam entre pares e com a 

professora. 

De acordo com Fochi (2013), o brincar heurístico é definido pela Goldschmied 

(2007) como uma proposta que:  

 

[...] envolve oferecer a um grupo de crianças, por um 
determinado período e em um ambiente controlado, uma grande 

quantidade de tipos diferentes de objetos e receptáculos, com os 

quais elas brincam livremente e sem a intervenção de adultos. 
[...] A observação de crianças dessa idade lembra a antiga história 

de Arquimedes no banho. Quando descobriu a lei de 

deslocamento da água devido ao volume do seu corpo, diz-se que 

ele saltou de dentro da banheira gritando exultando: “Eureka – 
encontrei!”. A palavra grega eurisko, da qual é derivada nossa 

palavra “heurístico”, significa “serve para descobrir ou alcançar 

a compreensão de algo” (GOLDSCHMIED, 2007, p. 147-148 
apud FOCHI, 2013, p. 138-139). 

 

O brincar heurístico possibilita as ações espontâneas dos bebês e das crianças 

pequenas, trazendo novas experiências e vivenciando a brincadeira heurística como 

potencializadora de novos saberes. São novidades e ações que cercam os momentos da 

brincadeira. Os brinquedos não estruturados tornam-se brincantes ao entrar em contato 

com as crianças pequenas. Não são brinquedos com finalidades prontas, mas sim 

elementos que necessariamente precisam da ação da criança sobre ele. 

Fochi (2015), salienta sobre o brincar heurístico que: 

 

Essa brincadeira, que potencializa a ação espontânea da criança, 

abre um espaço de exploração de objetos diferentes de 
brinquedos industrializados, assim como para a criação de 

combinações entre eles. Além disso, dadas às características de 

organização dessa brincadeira (espaço reservado, grupo pequeno 

de crianças, quantidade suficiente de materiais e receptáculos e 
sem intervenção direta adulta), o nível de concentração em sua 

própria atividade costuma ser bastante elevado, decorrente, 

muito provavelmente da “atmosfera de calma e de silêncio” 
(MAJEM; ÒDENA, 2010, p. 66) que deve ser proporcionada 

(FOCHI, 2015, p. 132).  

 

 

Ainda, pensando na sequência 3, Miguel (de casaco azul), leva uma das pedras ao 

ouvido como quem estivesse falando ao telefone, Heitor que estava sentado ao chão, faz 
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uma coleção de sementes e conchas do mar, Miguel se aproxima do Heitor e toca na 

coleção de conchas, Heitor não se sente confortável com a situação e diz: “Ei, por que 

está mexendo nas minhas conchas?”, mas percebe que seu amigo também está interessado 

em observar as conchas, então ele fica com as sementes e empresta as conchas do mar 

para o Miguel. 

A ação que acontecera entre Heitor e Miguel me faz refletir e concordar com a 

autora Éva Kálló (2017) no que tange ao conceito de coleção: “A criança que tenta manter 

a posse dos objetos recolhidos experimenta o conceito de ‘meu’, ‘seu’ e ‘nosso’ e aprende 

os comportamentos relacionados a esse conceito” (KÁLLÓ, 2017, p. 44). 

Em seguida, ainda de acordo com os registros de vídeo e a sequência 3, Miguel se 

interessa por levar, através das colheres de pau, pedras para um outro lado do tecido, 

dizendo: “Eu tô levando as pedras lá pra baixo!”. Alice (de vestido azul listrado) observa 

a ação e acompanha seu amigo. As crianças depositam as pedras no bastidor disposto na 

proposta, Alice permanece nesta ação por alguns minutos e Miguel retorna para a coleção 

de conchas do mar. 

Por fim, concluo este capítulo evidenciando a potencialidade do jogo heurístico e 

do brincar livre na educação dos bebês e das crianças pequenas. São momentos que 

viabilizam grandes aprendizagens e tornam as crianças como protagonistas das propostas 

e brincadeiras. É através de potentes materiais e o cuidado estético do professor (a) em 

realizar propostas que os bebês e as crianças pequenas fazem suas investigações sobre os 

materiais e são convidados a participar ativamente do fazer docente. Sintetizando: “O fato 

da criança poder realizar seus projetos por meio de sua decisão, faz com que esta encontre 

uma forma pessoal de estruturar e organizar as informações sobre o mundo” (FOCHI, 

2013 p. 140). 
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CAPÍTULO 3 

AS MINI-HISTÓTIAS PARA NARRAR RELAÇÕES, VÍNCULO E OLHAR 

SENSÍVEL A PARTIR DE REMEMORAÇÕES DO VIVIDO NO COTIDIANO 

COM OS BEBÊS E AS CRIANÇAS PEQUENAS 

 

São muitos os caminhos de conhecer, por isso a 

referência está nos movimentos cotidianos, é neles 

que a vida acontece, que os desejos se conectam, 
produzindo realidades e saberes. É, portanto, o dia a 

dia o espaço-tempo do conhecimento. Esse espaço-

tempo pode ser criado e recriado sempre, como 
acontecimento brotado da vida, das relações e 

interações humanas, daquilo que mobiliza, que é 

desejo.  

         

Lea Tiriba, 2018, p. 232. 

 

Ao longo da escrita desta monografia, realizamos reflexões sobre a Educação 

Infantil no contexto brasileiro, dialogando com documentos nacionais necessários e 

importantes para essa que é a primeira etapa da Educação Básica, bem como estudiosos 

comprometidos com a área. Além disso, entendemos a criança como sujeito histórico e 

de direitos, potente em suas ações no cotidiano e na vida coletiva da escola. Práticas 

pedagógicas, a partir de minha narrativa docente, também estiveram presentes nesta 

discussão. 

Neste capítulo, refleti sobre relações, vínculos e olhar sensível a partir de minha 

narrativa como professora no cotidiano da creche com o Grupo 2 B, sendo esse cotidiano 

algo que me toca e me faz refletir sobre meu papel como professora de bebês e crianças 

pequenas, entendendo o espaço da escola como um lugar potente para o estabelecimento 

de relações de continuidade, espaço que possibilita criar e recriar experiências, levando 

em conta o protagonismo das crianças e suas manifestações que dão voz e sentido aos 

fazeres do cotidiano.  

Não só refletir sobre a rotina na escola mas revistar “lugares” de afeto que pertenci 

e participei, voltando ao vivido, como rememoração, por meio dos meus registros e 

documentações das práticas cotidianas ao longo de 2019 e assim tecer reflexões 

criticamente, sobre o que compreendo como sensível, o que faz sentido para crianças e 

para mim, professora dessa primeira infância. 
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Trazer à memória o vivido me faz pensar no conceito de mini-histórias. De acordo 

com Santos e Ceron (2018) tal conceito foi desenvolvido e pensado por David Altimir 

(2010) e Fochi (2015), sendo este último um grande autor que aprecio e aprendo 

constantemente.  

Fochi (2013) apresenta as histórias narradas como uma maneira de elaborar 

conhecimento sobre os bebês e as crianças pequenas, expressando o que a criança é, como 

ela atua no meio inserida e seu interesse em se relacionar com o mundo. A partir disso, 

este autor apresenta o conceito de mini-histórias como breves relatos a respeito da 

interlocução, a autonomia e ações nas relações entre pares estabelecidas pelas crianças. 

Além disso, as mini-histórias são caracterizadas pelos registros fotográficos e em 

minha documentação, fiz uso de vídeos também. Tais registros são imagens sequenciais 

em relação às ações espontâneas de uma criança ou do grupo. Feito os muitos registros, 

a professora do grupo seleciona uma sequência que possibilite criar uma narrativa através 

das imagens e texto, narrativas essas que colocam em evidência a interação, vínculo e os 

conhecimentos estabelecidos entre as crianças. 

Revistando as documentações, voltando ao vivido e refletindo o quão potente são 

as ações das crianças reconheci que seria enérgico trabalhar com as mini-histórias a fim 

de repensar práticas cotidianas e dar vez e voz às crianças pequenas e os bebês, 

respeitando suas singularidades existentes no espaço coletivo. 

A seguir veremos, então, algumas das as mini-histórias construídas a partir das 

relações, encontros e diálogos com as crianças do Grupo 2 B que me possibilitaram criar 

significativas narrativas e uma volta ao espaço que vivi, que me toca de maneira 

específica,  que me faz transbordar de orgulho por ter sido a professora dessa turma em 

2019. Sinto saudades e também sinto muito alegria, afinal, a Educação Infantil é direito, 

e alegria! 
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3.1 – Relações entre pares no Cotidiano da Creche em uma narrativa que transborda 

sentidos 

 

“O corpo que fala: crianças expressam-se, todo dia, toda hora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era início de tarde, Giovana e Miguel haviam acabado de 

chegar na escola, naquele momento eles eram os únicos na sala 

referência do grupo. Miguel se aproxima de uma das portas da 
sala e lê os nomes dos amigos colocados ali, ele diz: “Ângelo!”, 

Giovana responde: “Tá ficando piradinho? Tem um desenho no 

“A”. Prontamente, Miguel responde: “Não! É um 

chapeuzinho”, olhando para mim com um olhar de aprovação, 
Giovana repete a pergunta anterior até obter uma resposta do 

Miguel. Em seguida, Giovana aponta novamente para o nome e 

pergunta para o Miguel: “De quem é esse nome? Com firmeza 
Miguel responde: “Ângelo!” (Registro (em vídeo) da autora, 2º 

semestre – 2019). 

 

O cotidiano na Educação Infantil é permeado pelas relações das crianças entre si 

e com os adultos. Relações marcadas por sutilezas que são estabelecidas através de 

cuidados com sensibilidade e presença efetiva. Portanto, não podemos pensar relação 

humana sem pensar em interação, sendo esse um dos eixos que estruturam as propostas 

pedagógicas, de acordo com as DCNEI (2010). Portanto, neste tópico faremos algumas 

reflexões a partir das narrativas que os registros nos proporcionam a pensar. 

A sequência 1 deste capítulo demonstra uma cena ocorrida no segundo semestre 

de 2019 no Grupo 2 B, uma relação entre pares estabelecida por Giovana e Miguel. No 

momento da entrada na escola, por volta de 13:00h e 13:15h da tarde, só os dois estavam 

presentes na sala do grupo e em uma das portas que compunha o espaço estavam as fichas 

Imagem 8: Recortes do vivido: "A leitura da palavra..." (Registro da autora. 2º semestre - 2019). 
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com os nomes das crianças. Giovana e Miguel se aproximaram das fichas e realizavam 

ações como quem estivesse lendo os nomes ali escritos. Os movimentos de seus corpos e 

cruzamento de olhares demonstravam timidez ao perceberem minha observação sobre 

eles.  

No diálogo travado nessa interação entre as crianças foi possível observar as 

aprendizagens que elas estabelecem no dia a dia no ambiente escolar e fora dele. Vejamos 

o exemplo de acordo com o registro escrito por minha autoria: Miguel dialoga com 

Giovana sobre o “desenho” que está presente no nome Ângelo, ele afirma com certeza 

que é um “chapeuzinho” em cima da letra, ou seja, um acento que realça a sílaba do nome 

lido pelas crianças. Esse não é um “conteúdo” que trabalhamos com as crianças pequenas 

nesta escola, mas através das relações e brincadeiras que envolve as fichas com os nomes, 

Miguel foi capaz de perceber e colocar em evidência o detalhe que o faz lembrar que 

aquele nome é do amigo Ângelo. 

Além disso, é possível notar que as crianças constroem aprendizagens 

significativas a partir da realidade travada nas relações que elas vivenciam. Ao olhar para 

mim com olhar de aprovação, Miguel revela como compreende o lugar do adulto, como 

autoridade. Fazendo com que, através de uma escuta potente e olhar atento para a criança, 

eu, a adulta nessa relação, me veja com interlocutora potente do processo vivido pelas 

crianças, sem é claro, se impor sobre elas ou subjugar suas ações. 

E como é possível identificar essas sutilezas que estão presentes nas relações e 

que são atravessadas pelas interações na creche? Através do meu caminhar nessa 

temática, bem como de um olhar sensível existente nas práticas pedagógicas e da minha 

postura de professora-observadora dos processos vivenciados pelas crianças, ações que 

devem ser contínuas no fazer docente, infelizmente existem, ainda, professores que não 

dão voz às crianças, tampouco, dão a atenção devida à primeira infância (TARDOS, 

2016). Todavia, a Abordagem Pikler me inspira a acreditar que na Educação Infantil, o 

adulto não deve intervir diretamente e a todo instante nas ações espontâneas dos bebês e 

das crianças pequenas, mas isto não significa não estar atento e observando o que fazem 

as crianças no espaço da escola. 

A seguir, teceremos mais uma sequência narrativa a partir de fotografias e 

registros ao longo dos estudos realizado no campo. 
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“O abraço que ‘fala’!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novamente início de tarde, dia 03/12/2019 às 13:19h, Heitor 

dormia no carrinho enquanto Maria Fernanda e Giovava 

estavam acordadas junto a mim na sala do grupo. Eu estava 
próxima às meninas, olhando e escrevendo nas agendas das 

crianças que haviam chegado na escola. Ao me virar em direção 

a elas, Giovana fala com com Maria Fernada: “Vamos dar um 

abraço para Thatá ver!”. Elas se abraçam, balançam os corpos 
de um lado para outro, olham para mim com sorrisos 

contagiantes. (Registro da autora. 2º semestre – 2019). 

 

As crianças pequenas se expressam de muitas maneiras, sejam elas verbal, 

corporal, no cruzamento e união de olhares, através de gestos ou até mesmo o choro, 

refletindo vozes e narrativas. Mas será que, como professores e professoras da primeira 

infância, nos permitimos perceber essas muitas expressões do cotidiano dos meninos e 

meninas? Ouvir e dar voz aos bebês e crianças pequenas é um movimento que fiz e tenho 

feito ao longo do tempo com as crianças que convivo, sobretudo o Grupo 2 B que foi a 

minha primeira turma como professora regente, a fim de garantir o direito das crianças de 

se expressarem e como professora-pesquisadora refletir sobre minhas práticas pensando 

as ações das crianças. 

Por isso, a mini-história “O abraço que ‘fala’!!” despertou em mim essas 

reflexões. Antes do momento da expressão de abraço entre Giovana (de laço azul) e Maria 

Fernanda (laço rosa), eu estava de costas para elas fazendo uma tarefa diária: olhar a 

agendas e anotar possíveis recados para as famílias. As meninas brincavam e 

Imagem 9: Recortes do vivido: "Vamos dá um abraço para Thatá ver!" (Registros da autora. 2º semestre - 2019). 
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conversavam próximas a mim, ao me virar para elas Giovana olha para Maria Fernanda 

diz: “Vamos dar um abraço para a Thatá ver!”, lembro-me da minha primeira reação: 

sorrir para elas, demonstrando minha alegria em ver essa linda relação e em seguida 

registrar a ação espontânea delas. 

Novamente, o adulto revela-se como aquele que participa, confirma, acolhe os 

movimentos e sentidos das crianças. Ter um olhar sensível, ou seja, um olhar que me toca 

e faz sentido para mim, bem como dialogar com toda a teoria citada até aqui, fez-me 

perceber a importância de valorizar a autenticidade das crianças pequenas. Confesso que 

o exercício da escrita deste último capítulo muito tem me emocionado em perceber como 

a construção de memórias afetivas são importantes para as crianças e também para os 

adultos e que nos traz uma sensibilidade no que tange a uma educação do olhar. 

Essa mini-história também revela sobre o vivido pelas crianças e as relações 

construídas na escola e fora dela. Giovana, por exemplo, foi uma criança que chegou no 

início de 2019 ao grupo que já traçavam caminhos juntos desde o berçário, e mesmo 

assim, ela foi conquistando seu lugar na turma, reverberando o carinho pelos amigos, 

assim como sua mãe fazia e ainda faz com ela, sempre com muitos beijos, abraços e amor. 

Pensando e colocando em evidência a singularidade de cada criança no viver em 

coletivo que é a escola, concluo com o poema escrito por Friedman (2020): 

 

Cada criança é como é, 

única, especial, sensível e inteira. 

Todas as crianças estão em permanente 
estado de transformação,  

permeáveis que são ao mundo, 

aos outros, aos ambientes, 

às palavras e expressões que absorvem,  
aos estímulos que recebem ou à falta destes. 

Cada criança é como é. 

E nosso desafio não é mudá-las,  
mas conhecê-las e aceitá-las 

acolhê-las e propiciar situações 

para que tenham vez e voz. 
Dar-lhes espaços, tempos e respiros 

para serem quem são (p. 92). 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3.2 – Vínculos na relação criança e adulto 

 
O vínculo estável e contínuo com um número 
reduzido de pessoas bem conhecidas e a relação 

privilegiada com o adulto permanente são 

condições fundamentais da saúde mental e do 
sucesso da socialização primária na primeira 

infância. 

 

Judit Falk, 2016. 

 

O vínculo construído e estabelecido na Educação Infantil entre professores e 

crianças pequenas está diretamente ligado aos cuidados presentes nessa relação. De mãos 

dadas com a teoria, logo me recordo da Abordagem Pikler, trazida como contribuição 

teórica no exercício de escrita desta monografia. Pikler (1902-1984) abre horizontes para 

pensarmos um elo entre cuidado e vínculo, ou seja, o tempo que dedicamos aos cuidados 

é uma maneira de criar caminhos para a efetivação de vínculos afetivos e significativos 

na primeira infância. 

E podemos falar de viver sem pensar o cuidado? Cuidado este consigo e com o 

outro, cuidado que se torna ainda mais evidente quando se trata do convívio entre pessoas 

no espaço da escola. Além disso, quando a criança é considerada como sujeito 

competente, a relação de vínculo e cuidado fica estabelecida através da confiança no 

adulto e da colaboração da criança nos momentos de cuidado (SOARES, 2017). 

Penso que, estabelecer vínculo afetivo com os bebês e as crianças pequenas é 

reconhecê-los como sujeitos de direito, crianças que criam e narram suas próprias 

histórias, autônomas em seus fazeres e, com seus encantos, recriam de forma significativa 

a cultura onde estão inseridos. São, portanto, criadoras de suas próprias culturas. 

Eu já tinha uma relação estabelecida desde o ano de 2016 com a maioria das 

crianças que faziam parte do Grupo 2 B. Nesse ano, eu era estagiária do berçário. 

Acompanhei esse grupo ao longo do ano de 2017 ainda intitulado Maternal I, apenas em 

2019 eu assumi a turma como professora efetiva e a nomenclatura das turmas passou a 

ser “Grupos”, com exceção do berçário que continua com o mesmo nome. Ou seja, 

assumir a turma em 2019 só fez afirmar ainda mais os laços de vínculos existentes entre 

nós. Foi uma sensação de felicidade muito gratificante saber que estaria dando mais um 

passo na minha carreira como professora, uma classe que assumo e defendo, pois acredito 

imensamente na educação e ao mesmo tempo por poder ter a chance de continuar com a 

mesma turma. Falk (2016) afirma que: “Esta relação privilegiada com um adulto 
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permanente é a condição fundamental de segurança afetiva e do sucesso da socialização 

na primeira infância” (FALK, 2016, p. 31). 

Isto significa que pensar construção de vínculos relacionado aos cuidados com a 

criança é pensar também na importância de uma equipe bem formada, porque tanto os 

cuidados físicos quantos os cuidados no pensar em espaços potentes para 

experimentações, propostas e vivências para o grupo são caminhos para estabelecer 

vínculos efetivos na primeira infância. 

Pensando em tudo isso, as histórias narradas a seguir serão compostas por mini-

histórias que ecoam relações vínculo no Grupo 2 B, relações marcadas por sutilezas da 

infância. 

 

“A brincadeira que percebe o outro – a massagem!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o lanche da tarde, nos organizamos na sala referência para 
brincar com os carros de madeira. As crianças brincavam 

livremente, eu estava com elas observando e brincando. De 

repente uma das meninas do grupo exclama em voz alta: “Vou 
fazer massagem na Thatá!”. Os amigos observam a ação dela e 

passam a fazer o mesmo, em volta de mim brincam, fazem 

massagem e conversam. (Registro da autora. 2º semestre – 2019). 

 

O carrinho de madeira, como podemos ver na sequência 3, era um dos brinquedos 

favoritos do Grupo 2 B. As crianças escolhiam os materiais para a brincadeira ou eles 

Imagem 10: Recortes do vivido: A brincadeira com carrinhos de massagem transformada em carinho (Registros da autora. 2º 
semestre - 2019). 
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ficavam disponibilizados nos cantos de interesse da sala conforme o gosto do grupo. No 

momento deste registro estávamos brincando todos e todas juntos. Os carrinhos de 

madeira servem então para brincar e para fazer massagem no corpo. 

Uma das crianças do grupo, não me recordo qual delas, falou em voz alta: “Vou 

fazer massagem na Thatá”, de repente metade da turma percebe a ação e passam a fazer 

o mesmo. Maria Fernanda, que na primeira imagem está deitada no chão, realiza o 

movimento de buscar do carrinho que estava debaixo da cadeira para se juntar à grande 

roda criada de maneira espontânea. 

Da brincadeira à um gesto de carinho e cuidado, o Grupo 2 B ia evidenciando suas 

características: crianças felizes e que demonstravam alegria com a escola, crianças que lá 

nos anos de 2016 e 2017 já construíam vínculo afetivos comigo e entre elas. Crianças que 

valorizam o brincar livre e que percebem o outro nesta ação, evidenciando práticas éticas 

quando pensamos a escola como espaço coletivo dotado de singularidade. 

 

“A roda que acolhe gestos e sentidos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz, no centro da roda, era uma criança que no primeiro 
semestre letivo faltava muito em relação à ida para escola, isso 

se dava por conta que sua mãe trabalhava em outro estado e por 

isso precisava fazer constantes viagens. Em algumas viagens a 
Beatriz acompanhava sua família, em outros momentos ficava 

em casa com o pai, em Niterói. Por tudo isso, o desfralde 

aconteceu no segundo semestre de 2019, algo que não me 

preocupava, afinal esse é um processo que acontece no tempo da 
criança, respeitando seu desenvolvimento e o querer da família. 

O desfralde precisa acontecer em parceria. (Registro da autora. 

2º semestre – 2019). 

 

Imagem 11: Recortes do vivido: O desfralde da Beatriz, processo que exige respeito ao ritmo da criança (Registros da autora. 2º 
semestre - 2019). 
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A Educação Infantil é marcada por miudezas no sentido do cuidado e atenção nas 

ações dos adultos e crianças. Tiriba (2018) apresenta a creche como espaço de bons 

encontros, ou seja, um espaço que acolhe o diverso e o singular, espaço da investigação 

e descoberta, espaço de criatividade e liberdade. 

Pensando a escola como um lugar de interações humanas fica evidente que ali há 

diversidade e formas distintas de viver e enxergar o mundo. Por isso, trago a sequência 4 

para refletirmos sobre o movimento da roda na Educação Infantil. Em minhas práticas 

pedagógicas sempre busco valorizar a roda com as crianças, isto porque penso esse 

momento, e não somente este, como forma olhar e perceber o outro de maneira singular. 

Na roda os olhares se encontram, o professor não detém o saber, mas o constrói com as 

crianças. 

A conversa inicial durante a tarde na escola acontecia após o lanche às 14h da 

tarde ou em outro momento conforme o ritmo da turma no determinado dia, pensando a 

rotina na Educação Infantil bem flexível e construída conforme os anseios e desejos do 

grupo. Nessa roda após cantar canções ou ouvir novidades vindas das crianças, dávamos 

início ao assunto do desfralde, a criança que passaria por este processo levava para o 

círculo a novidade que seria a calcinha ou cueca, seus chinelos e as muitas roupas para os 

amigos verem. 

A imagem 11 revela muitas coisas, a começar pela relação de vínculo entre 

professora e a criança pequena. Beatriz, a que está no centro da roda, também chegou à 

escola no início do ano de 2019 e seus pais fizeram sua inserção nesse espaço. A 

ambientação da Beatriz ocorreu de forma processual, o respeito ao seu tempo foi 

fundamental neste período. A exploração livre dos espaços e interações com as 

educadoras e amigos de turma contribuíram para a familiarização ao novo ambiente. 

Gisele, sua mãe, acompanhou esse processo. 

Balaban (2012) contribui para pensar a adaptação escolar como uma fase que afeta 

as crianças, os pais e faz surgir novos sentimentos nos professores. Portanto, para que 

esse processo aconteça de forma efetiva é necessário que haja o estabelecimento do 

vínculo entre criança e professor e quando isso acontece, a criança se sente segura e passa 

a expandir sua interação com o espaço e os colegas. 

Foi através dos muitos momentos de roda que consegui conquistar a Beatriz. Só 

com sua confiança que foi possível pensar o desfralde em consonância com seu 

desenvolvimento, visto que Beatriz era uma menina muito esperta, falante e que 

demonstrava incomodo ao usar a fralda descartável. Mas não quero aqui destacar o 
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desfralde em si, mas sim a relação de vínculo afirmada durante esse processo, colocando 

em evidência a centralidade humana no que tange ao movimento educativo na escola. 

Por fim, reverbero minha vontade de que a Educação Infantil seja um lugar de 

viver, um lugar para construção de bons vínculos afetivos, lugar que perceba a criança 

como ela é: grande em seus fazeres, sensível no olhar, dotada de direitos. Educação 

Infantil como lugar de alegria e bons encontros, construção e partilha de conhecimentos. 
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Notas Finais - Reflexões de uma narrativa ao fim do processo 

 

 

Queria que a minha voz tivesse um formato de 
canto. Porque eu não sou da informática: eu sou da 

invencionática. Só uso a palavra para compor meus 

silêncios. 
Manoel de Barros 

 

 

Não penso que este trabalho se encerra aqui, mas que ele faz parte de uma 

formação que é contínua, afinal o professor comprometido com a Educação busca sempre 

se aperfeiçoar em suas práticas dialogando com outros autores, seus pensamentos, seu 

cotidiano. Escrever essa monografia me tirou do lugar do óbvio e me incentivou a pensar 

e refletir muito sobre minha pessoa como professora da primeira infância. 

Portanto, essa escrita teve como objetivo refletir sobre as práticas no cotidiano na 

Educação Infantil, práticas essas que permitiram a criação de vínculo entre as crianças 

pequenas e eu – professora do grupo, bem como entre as próprias crianças. E não há como 

pensar vínculos afetivos sem interação humana, sendo essa um dos eixos que dão base 

para as práticas pedagógicas da primeira etapa da Educação de acordo com as DCNEI 

(2010). 

A metodologia utilizada na tessitura desta narrativa se deu por meio de relato de 

experiência, que inclui registros – escritos e fotográficos – das ações e propostas 

realizadas com as crianças no contexto coletivo da escola. Assim como as mini-histórias 

que compõem o capítulo 3, que me fizeram voltar a “lugares” de afeto que vivi junto ao 

grupo no ano de 2019 e que muito me emocionou ao pensar nos bons encontros com as 

crianças. 

Afirmo que a criança é sujeito de direitos e que nas interações e brincadeiras se 

desenvolve, desenvolve sua identidade como pessoa, enxerga o mundo à sua maneira, 

brinca, cria e recria formas distintas de viver a vida. Defendo a Educação Infantil como 

lugar de viver, viver bons encontros, viver narrativas de vida, viver com alegria. 

Reconheço e defendo a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação 

Básica, sendo direito das crianças terem acesso a ela, garantia vinda da família e do Estado 

e esta é uma etapa que deve ser valorizada e respeitada, o adultocentrismo não pode estar 

em destaque. 



52 
 

Como professora da Educação Infantil reconheço a responsabilidade desse gesto, 

que requer, não só domínio dos assuntos da área da Pedagogia e metodologias a serem 

utilizadas, mas vontade e desimpedimento para se relacionar com as crianças, levando em 

conta suas diferentes manifestações no cotidiano e o que elas podem nos oferecer. 

Por fim, meu desejo é que essa escrita possa tocar de forma sensível outros leitores 

e que, de alguma forma, possamos esperançar por uma Educação Infantil que seja sempre 

de qualidade, visando o desenvolvimento pleno e integral das crianças pequenas e que 

elas assumam seus lugares de autenticidade na primeira infância. Concluo essas notas 

com um poema de Fridmann (2020): 

 

Quais são os “essenciais da infância? 

Poderemos, talvez, descobri-los 

por meio dos sonhos das crianças, das suas emoções, das falas 
dos seus corpos, dos seus desejos, 

das suas resistências, das suas potências, das suas 

particularidades e únicas formas expressivas, das suas 

tendências, dos seus temperamentos, dos seus valores. 
O segredo está em aprender a escutar e a ler essas “falas”. 

Mas só se as crianças nos derem licença... 

[...] Labirinto de possibilidades.... (grifo da autora, p. 30). 
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