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Figura 1 

 

 

Eu queria ser marinheiro, embrulhado nas espumas 
de suas ondas, mas sobraram-me as montanhas 
onde houve o mar. Minha mãe    costurou meu 
desejo numa fantasia de carnaval. E eu, menino 
marujo, vestido de branco, azul e âncoras, pés 
trincados de poeira, pensava ser tudo engano.  Ser 
marinheiro e ter leme, barco, mar e mais um 
desmedido caminho guiado pelo coração. Não existe 
marinheiro brincando de ser mentira. Meu pai me 
mostrou uma fotografia dizendo ser um retrato do 
mar. Mas junto não veio o vento, não chegou o cheiro 
e menos ainda o canto. Não podiam ser o meu mar 
as águas aprisionadas em quadrado de papel. Meu 
mar não tinha margens e nem cabia dentro de mim. 
Ele era em liberdade, além do horizonte, e não 
suportava prisões. 

 

                             Bartolomeu Campos de Queirós (2007)

 
1 Ao longo do trabalho, tomarei de empréstimo fragmentos de ilustrações de textos literários. Além do 
exercício estético de entrecruzar imagem e texto, encontro um modo de homenagear as autoras e 
autores que me acompanharam na travessia. 
 



RESUMO 

A intenção do trabalho é refletir com o leitor sobre a experiência de formação inicial 
em Pedagogia alinhavada entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Para costurar o 
que se constituiu como processo de formação, teço uma trama com e entre os bebês 
a partir do cotidiano institucional. Os fios da trama perpassam o brincar (WINNICOTT, 
1975), as rotinas, os tempos (BARBOSA, 2000; 2006), os espaços (GUIMARÃES, 
2012), o ato de pesquisar (PEREIRA e MACEDO, 2012) e a alteridade (BENJAMIN, 
1987, 2012), (PEREIRA; MACEDO, 2012). Além de cenário para a pesquisa empírica 
dessa travessia, o cotidiano institucional é o escopo da investigação numa perspectiva 
etnográfica que colabora para o compromisso ético de construção dos dados nos 
muitos momentos de interação com e entre os bebês, a partir das manifestações 
culturais infantis de um grupo de 18 bebês com idades entre 24 a 36 meses em uma 
Unidade Municipal de Educação Infantil na região metropolitana do Rio de Janeiro. A 
imersão aconteceu no ano letivo de 2019, entre março e junho, no contexto de um 
projeto de extensão que se estruturou no início do mesmo ano.  Os registros escritos 
e fotográficos construídos ao longo do projeto de extensão, decorrentes da 
observação participante, foram também, método de estudo e pesquisa para a escrita 
monográfica e metodologia para este trabalho. No contraponto do cotidiano de uma 
rotina rotineira, os registros escritos e fotográficos deram forma e possibilidade à 
construção de sentidos dos bebês, e foram instrumentos de análise crítica e reflexiva 
do fazer do adulto. Foi mapeado, assim, muito do processo de construção das rotinas 
do cotidiano dessa instituição. As práticas são pensadas a partir do bebê? O que 
estranhar? Como olhar para a prática instituída? A rotina é pensada a partir de que 
cultura? Como é estabelecida essa rotina? Como (re) construir uma rotina que tenha 
sentido para os bebês a partir das manifestações infantis? Estreitando pontes entre 
teoria e prática, o projeto de extensão, para além de ser suporte para construção 
desse trabalho, forjou entre professores e gestão da educação básica, como ação 
propositiva, potente movimento de formação inicial e continuada que convoca ao 
diálogo a Universidade e a Educação Básica. 
 

Palavras-chave: Educação Infantil. Formação. Pedagogia. Bebês. Brincar. Rotina.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

The intention of the work is to reflect with the reader on the experience of initial 
formation in Pedagogy aligned between Teaching, Research and Extension. To sew 
what was constituted as a training process, I weave a weave with and among babies 
from the institutional routine. The threads of the plot run through playing (WINNICOTT, 
1975), routines, times (BARBOSA, 2000; 2006), spaces (GUIMARÃES, 2012), the act 
of researching (PEREIRA and MACEDO, 2012) and otherness (BENJAMIN, 1987, 
2012), (PEREIRA; MACEDO, 2012). In addition to setting the stage for empirical 
research on this journey, the institutional daily life is the scope of the investigation from 
an ethnographic perspective that contributes to the ethical commitment to building data 
in the many moments of interaction with and between babies, based on the children’s 
cultural manifestation of a group of eighteen babies between 24 to 36 months old in a 
Municipal Unit of Early Childhood Education in the metropolitan region of Rio de 
Janeiro. The immersion took place in the 2019 academic year, between March and 
June, in the context of an extension project that was structured at the beginning of the 
same year. The written and photographic records built during the extension project, 
resulting from participant observation, were also a study and research method for 
monographic writing and methodology for this academic project. In counterpoint to the 
routine routine, written and photographic records gave shape and possibility to the 
construction of the babies' meanings, and were instruments of critical and reflective 
analysis of the adult's actions. Thus, much of the process of building the daily routines 
of this institution was mapped. Are practices thought from the baby? What to strange? 
How to look at the established practice? What culture is the routine based on? How is 
this routine established? How to (re) build a routine that makes sense to babies based 
on infantile manifestations? Narrowing bridges between theory and practice, the 
extension project, in addition to being support for the construction of this work, forged 
between teachers and the management of basic education, as a propositional action, 
a powerful movement for initial and continuing training that calls for dialogue between 
the University and the Basic Education. 
 
Keywords: Early Childhood Education. Formation. Pedagogy. Babies. Play. Routine. 
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1 

Como Começa? 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             

 
Figura 2 

 

 
 

Para saber onde as coisas vão dar, só tem um jeito: 
Começar!!2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
2  Título e ilustração do livro “Como começa?” de Silva Tavano.  Ilustração da Elma.   

Ver mais em TAVANO, Silvana. Como começa. Ilustrações Elma. 3. ed. São Paulo: Callis, 2009. 
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Meio-dia 
 

Quando a fábrica do Felgueiras 
Apitava ao meio-dia 

A fábrica do Albino também de Fão 
Apitava à mesma hora. 

 
Era meio-dia 

E até hoje não sei 
Se era meio-dia quando apitava 

A fábrica do Felgueiras ou a do Albino. 
 

Questão de vaidade a apitar 
Cada um por sua vez 

Para que cada um escolhesse 
Quem cantava a apitar melhor 

O meio-dia. 
 

Como eu continuo a ser ainda tão Fão 
Até nestes silvos singulares distantes 

Porque agora quem me diz que é meio-dia 
É o meu relógio de pulso  

Que todavia não pulsa tanto  
Como o meu coração  

Ao recordar os sons idílicos  
Do apitar daquelas fábricas que amava. 

 
Amar fábricas dirão é verdade 

Mas eu gostava mais da do Felgueiras 
Que nem sei se apitava primeiro 

Ou depois e nem interessa 
Só porque ficava no caminho da praia 

De costas para o Estaleiro 
À beira do meu rio. 

 
Manuel Maria Martins Monteiro (2001) 

 

O imigrante poeta rememora, na poesia do cotidiano seu, momentos tecidos 

em sua terra, infante ainda, um tanto antes de sua vinda para o Brasil3 e pela 

imaginação do adulto-criança autor/narrador re (cria) o que ontem foi.  

O apito da fábrica reverencia a hora marcada. É gatilho, o apito e a hora, para 

o emergir do afeto terno e eterno da criança que, hoje, no escrever do poema, agora 

já homem adulto, acessa, pela memória, o brincante que foi. Re (constrói) pela palavra 

 
3 Meu pai é português. Imigrante, em 1958 desembarca no Brasil com a família, depois de uma viagem 
de navio que durou longos dois meses. Meu pai tinha 15 anos.  Aqui, ele e cada um dos seus quatro 
irmãos (Ascânio, Jorge, Fernanda e Carmina) constroem a vida e se constituem, pelo afeto, cidadãos 
brasileiros, mas sem nunca esquecer suas origens fangueiras (relativo a Fão). Sobre Fão falo um pouco 
mais na próxima nota. 
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escrita, um4 momento de felicidade dessa infância. Uma experiência cotidiana. Um 

momento do(s), no(s) tempo(s) e espaço(s).  Hora, apito, fábrica, sons. Era meio-dia. 

Relógio, de pulso, que pulsa, coração, sons, rio, praia, caminho, lugar, amor.  A 

metade. Reparte. Divide. Continua. Complementa. O meio de um dia, a manhã que 

dali a um pouco é acolhida por uma tarde: mais uma tarde lá em Fão5. A rotina. A 

ação. A transformação. A repetição de uma trama urdida no percurso, no entre; lida 

por ele e por quem o lê; recortada, mas contínua; diferente a cada dia, mas 

seguramente cotidiana. Fundante. Um tecido vivo, alinhavado por meio dos gestos, 

expressões, sentidos, desejos, afetos. Vida preenchida de vida. E como nas paisagens 

oníricas, como ato sonhado em vida, o tempo e o espaço são abolidos, como escreve o poeta 

Pessoa “Ali vivemos um tempo que não podia decorrer, um espaço para que não havia 

pensar em poder-se medi-lo. Um decorrer fora do Tempo, uma extensão que 

desconhecia os hábitos da realidade no espaço (... )” (PESSOA, 2014, p. 416). 

Trago aqui o Manel poeta, que nessa passagem pela vida, também se 

constituiu como o filho, o irmão, o amigo, o marido, o avô, o pai: meu e de minhas 

irmãs, Adriana e Céu. É ele quem me inspira no tecer inicial desse trabalho de 

conclusão de curso.  

Recuperando um instante de sua infância, trago à memória a minha infância 

também, na qual o poeta, inspirado na cena por ele vivida e narrada, é, na história da 

minha vida, um andarilho a procura de sua verdade, como sujeito do mundo que 

somos todos.  

E nessa fronteira da/de vida, onde esse outro se desvela em seu tempo 

brincante, busco compreender que memórias da história de um tempo, que era o do 

meu pai, hoje, no recontar da minha narrativa, se misturam às minhas lembranças de 

menina, porque, enquanto comigo, eu criança, meu pai também voltava a sua 

meninice. Como escreve o poeta William Wordsworth, “O menino é o pai do homem!” 

(WORDSWORTH, 1988, p. 49)6. Nessa (inter)ação, transposição de falas e 

pensamentos, tanto ele como eu tínhamos e experenciamos perspectivas diferentes 

 
4  Um momento de felicidade, digo sempre, porque meu pai falava que a felicidade não é constante: se 
dá pelos momentos felizes que vivemos no encontro (consigo, com o outro, com a vida). 
5  Fão fica no norte de Portugal, é “uma vila de origem medieval situada no concelho de Esposende, no 
Distrito de Braga. (...) A vila de Fão se localiza às margens do rio Cávado, uma das mais importantes 
bacias hidrográficas de Portugal. Na Idade Média, a região foi habitada pelos godos durante alguns 
séculos, antes da chegada dos mouros. Em Fão, localiza-se a praia de Ofir” (2012, p. 19). 
Para saber um pouco mais da história da família Martins Monteiro, sobre Fão, sobre arte, ver em:   
Herkenhoff, Paulo. Ascânio MMM: Poética da Razão. São Paulo: Bei Comunicação, 2012. 
6  Esse verso está contido no poema "My heart leaps up". 
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de infância (s). Somos todos singulares e plurais em nossas semelhanças. Como diz 

Arendt (2005), “a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade dos seres singulares” 

(p. 189).  

Segundo Sarmento (2005), “em todas as épocas, todas as sociedades 

construíram ideias e imagens sobre as crianças, as quais se constituíram como modos 

funcionais de regulação das relações intergeracionais e de atribuições dos diferentes 

papéis sociais” (p.23). Nessa perspectiva, cabe dizer que as organizações sociais, 

culturais, políticas e econômicas afetam, alteram, determinam, delimitam a construção 

dessas e de outras concepções.    

A singular memória, a minha, a dele, se coaduna à memória coletiva e, numa 

multiplicidade de sentidos, constituem-se como parte da tessitura social de uma 

época: cada qual com sua perspectiva de visada, com a sublime diferença de olhar o 

mundo, na interseção de um conjunto de semelhanças culturais. Como afirma Pereira 

(2012, p.66), “a vida fornece o fenômeno social, singular por sua natureza. A ciência 

ao transformá-lo em questão, busca torná-lo universal enquanto campo teórico de 

debate e crítica”.  

Winnicott mostra que: 
 

Quando se fala de um homem, fala-se dele juntamente com a soma 
de suas experiencias culturais. O todo forma uma unidade. Empreguei 
o termo ‘experiência cultural’ como uma ampliação da idéia dos 
fenômenos transicionais e da brincadeira, sem estar certo de poder 
definir a palavra ‘cultura’. A ênfase, na verdade, recai na experiência. 
Utilizando a palavra ‘cultura’, estou pensando na tradição herdada. 
Estou pensando em algo que pertence ao fundo comum da 
humanidade, para o qual indivíduos e grupos podem contribuir, e do 
qual todos nós podemos fruir, se tivermos um lugar para guardar o que 
encontramos (WINNICOTT, 1975, p. 138, destaque do autor). 

 

Nesse alinhavado de possibilidades, provocada pelo que a poesia de meu pai 

preenchida “criativamente com o brincar que, com o tempo, se transforma na fruição 

da herança cultural” (WINNICOTT, 1975, p. 150), começo, então, a alinhavar alguns 

fios tecidos entre o ensino, a pesquisa e a extensão, movimentos de estudo potentes 

que perpassaram minha formação (humana) e, nesse costurar dedicado, vou tecendo 

a trama e refletindo com  leitor sobre essa experiência.  

Os fios da trama se entrelaçam com o brincar (WINNICOTT, 1975), as rotinas, 

os tempos (BARBOSA, 2000; 2006), os espaços (GUIMARÃES, 2012), o ato de 

pesquisar (PEREIRA e MACEDO, 2012) e a alteridade (BENJAMIN, 1987, 2012), 

(PEREIRA; MACEDO, 2012).  
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Pela lente desse entrelaçado teórico, foram construídos e analisados os 

dados subjetivos e relacionais eticamente forjados com e entre os interlocutores da 

pesquisa:  um grupo de 18 bebês com idades entre 24 a 36 meses. 

Busquei na arte de brincar com o outro bebê a interação para urdir junto uma 

trama bem bonita: costurar a infância e o processo formativo como bordado colorido, 

preenchido por nuances e enfrentamentos, no ir e vir da agulha que retrocede para 

avançar e dar sentido ao que se vislumbra à frente, verdadeiro mosaico de cores e 

tecidos outros. A cada alinhavo largo, se desvela uma singular poesia desenhada 

pelos bebês que nessa busca autoral por experiências totais, vão se constituindo 

como pessoa que já são, potência de vida nesse encontro com o outro seu. 

O campo de pesquisa foi também palco para o encontro: a Unidade Municipal 

de Educação Infantil/UMEI Professora Regina Leite Garcia7, em Niterói, no bairro do 

Fonseca. Na instituição, uma vez por semana, durante 5 horas por dia, no ano letivo 

de 2019, entre março e junho a imersão aconteceu. É importante ressaltar que a 

pesquisa para esse trabalho monográfico se deu no contexto do projeto de extensão 

“Bebês, concepções e práticas: olhares a partir da imersão na UMEI Regina Leite 

Garcia”8, que se estruturou no início do mesmo ano. 

Numa perspectiva etnográfica, tendo as relações como eixo para a análise, 

foi mapeado durante a imersão no campo, o processo de construção das rotinas do 

cotidiano dessa instituição. As práticas são pensadas a partir do bebê? O que 

estranhar? Como olhar para a prática instituída? A rotina é pensada a partir de que 

cultura? Como é estabelecida essa rotina? Como (re) construir uma rotina que tenha 

sentido para os bebês a partir das manifestações infantis?  

 

Vale dizer que a etnografia colabora nesse trabalho articulada ao 

compromisso ético de construção dos dados nos muitos momentos de interação com 

e entre os bebês, a partir de suas manifestações culturais infantis.  

 Os registros escritos e fotográficos construídos ao longo do projeto de 

extensão, decorrentes da observação participante, foram também, método de estudo 

e pesquisa para a escrita monográfica e metodologia para este trabalho. No 

 
7 Unidade Escolar: UMEI Prof.ª Regina Leite Garcia; Endereço: R. Teixeira de Freitas, 380 – Fonseca; 
E-mail: umeireginalgarcia@gmail.com; 
 Ver mais em: https://www.educacaoniteroi.com.br/unidades-municipais-de-educacao-infantil/ 
8 O projeto de extensão está registrado no SIGproj. 
Ver mais em: http://sigproj.ufrj.br/?goTo=search&plataforma=5 

mailto:umeireginalgarcia@gmail.com
https://www.educacaoniteroi.com.br/unidades-municipais-de-educacao-infantil/
http://sigproj.ufrj.br/?goTo=search&plataforma=5
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contraponto do cotidiano de uma rotina rotineira, os registros escritos e fotográficos 

deram forma e possibilidade à construção de sentidos dos bebês, e foram 

instrumentos de análise crítica e reflexiva do fazer do adulto.  

Estreitando pontes entre teoria e prática, o presente trabalho, tendo como 

base para a pesquisa o projeto de extensão, colaborou para que fosse forjado entre 

professores e gestão da educação básica, como ação propositiva, potente 

movimento de formação inicial e continuada que convoca ao diálogo a Universidade 

e a Educação Básica. 

 

1.1 – Pensando o percurso: os sentidos dados aos momentos na caminhada 

 

O começo desse trabalho fala de inícios, encontros, de infâncias, de memórias 

e poesia. Convida o leitor a se enveredar por um processo formativo, atravessado pelo 

sensível, quase autobiográfico. Ao longo da introdução, entrelaço fragmentos de 

infâncias vividas em épocas diferentes, mas que convergem em afetos. Trago a mim 

para falar de você. Segundo Pereira (2012), “O “vivido” se ressignifica à medida que 

é narrado, uma vez que o narrar não apenas apresenta ao outro uma história vivida, 

mas reapresenta a quem viveu sua própria experiência” (p. 44). Afetar-se pelo outro 

durante a caminhada. Aqui eu começo a engatinhar. Dou sentido às memórias. 

O primeiro capítulo é o movimento inicial da caminhada, é o encontro com as 

minhas dúvidas, angústias, inquietações. Foi pela escrita, tomada como fundante 

exercício, como método de estudo e pesquisa, que encontrei suporte para descobrir 

o caminho do tema desse trabalho de conclusão. Aqui encontro comigo. Dou sentido 

à caminhada. 

No segundo capítulo narro o meu encontro com a infância, com a Educação 

Infantil. Nesse momento da caminhada, começo a alinhavar os sentidos da escrita, 

sendo nutrida pelo encontro com os bebês e com o movimento de estudar, pesquisar 

e estar em campo, num movimento espiral de formação inicial. Forja-se aqui a 

intencionalidade teórica da travessia. O estudo aprofundado em teorias do 

conhecimento que convergem com a ética de pesquisar dão norte aos estudos em 

grupo. Sensibilidades dão contorno às relações. Não estava mais só. Caminhava 

entre pares. Aqui encontro meu lugar. Está dentro de mim. Dou sentidos aos 

encontros. Dou sentido à escrita. 
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O terceiro capítulo desvela o momento de imersão da pesquisa.  A essa altura, 

as inquietações do cotidiano institucional (lócus e escopo da pesquisa empírica) são 

enfrentamentos e protagonizam as discussões teóricas no grupo de pesquisa: a tríade 

ensino, pesquisa e extensão. Com a ajuda dos registros escritos e fotográficos, 

potentes ferramentas na construção de dados e mapeamentos das rotinas, tempos e 

espaços institucionais, vou tecendo a pesquisa e o encontro com e entre bebês.  A 

autoria é trazida para o centro do processo. A escrita é ponte e dá possibilidade de 

voz e vez aos interlocutores da pesquisa: os bebês. Estou com e entre eles. Aqui 

encontro a ação. A novidade. Registro. Dou sentido à vida das gentes. 

O quarto capítulo chega trazendo a rotina como categoria estrutural e 

estruturante do cotidiano institucional. Na creche, articulados aos espaços, aos 

tempos, à prática pedagógica, são mapeados elementos constitutivos da rotina dos 

bebês para pensar o processo de organização desse cotidiano com e entre. O 

professor da infância compreende o motivo pelo qual tem tal prática? As rotinas são 

pensadas a partir das demandas dos bebês? Pereira e Macedo (2012), Winnicott 

(1975), Benjamin (1987, 2012), Guimarães (2012), Barbosa (2000;2006), entre outros, 

trazem contribuições importantes para ancorar o trabalho de pesquisa. Aqui encontro 

a práxis. Teoria e prática se unem dialeticamente; argumento, experenciando e 

pesquisando. Crio, (re) crio e transformo. Respiro hipóteses. Como os bebês. Teço a 

trama. Dou sentido aos gestos, balbucios, linguagens outras de quem me faz sentir:  

os bebês. 

Chegando ao quinto capítulo entrego ao leitor um pouco sobre a experiência 

vivida no encontro com a infância. Ser pedagoga na Educação Infantil é caminho ético 

diante do outro bebê, criança pequena.  Que rastros deixo quando me faço docente? 

Aqui é o rito de passagem. O (re) começo. Dou sentido ao que foi forjado durante à 

caminhada.  Sou pedagoga. Sou professora de gentes. 
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2 

INICIANDO A ESCRITA:  O PROCESSO DE FORMAÇÃO É INQUIETAÇÃO 

 

 

 

 

Figura 3 

 

 

 

O que parece complicado quase sempre começa simples: o quadro vai 

surgindo depois do primeiro traço. 
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2.1 Dando sentido à caminhada 

 
O trabalho em boa prosa tem três graus: um musical, 
em que ela é composta, um arquitetônico, em que 
ela é construída, e, enfim, um têxtil, em que ela é 
tecida. 

 

Walter Benjamin (1987) 
 
 
 

Começar a escrever um trabalho de monografia é, de certa maneira, um 

encontro com você: é ser. Estar. Fazer. Pra mim aconteceu desse jeito. 

Estar inteiro em algum movimento de estudo que se articula a uma 

continuidade de formação alinhavada entre ensino, pesquisa e extensão (veremos 

isso ao longo do trabalho), é ter diante de si um potente guarda-chuva de temas que 

convocam a pensar pesquisa.  As escolhas pelo recorte do tema assemelham-se, em 

pleno voo imaginativo, a ideias mirabolantes, imbricadas umas nas outras, 

combinadas entre si, rodopiando entre nossos pensamentos, provocando-nos: sobre 

o que se debruçar?  E, nessa consequência do querer, sobre o que escrever? 

A pesquisa leva você à artigos, monografias, dissertações, teses que 

interpelam não linearmente seu pensamento, transformando o que já se apresentava 

como desejo, em incontáveis questões. Conforme ia estudando, descobrindo 

percursos e recursos, mais ainda era eu atravessada por questões outras que 

adornavam o campo da infância, temas preenchidos de uma boniteza de alma que 

mereciam ser trazidas à tona para se pesquisar, conversar, trocar, tecer. 

Enquanto o processo da construção da escrita (e da escritora) vinha se 

constituindo como método de estudo, ia sendo convocada a voltar, a revisitar um 

passado não tão recente: já se vão mais de 35 anos desde que terminei o meu 

segundo grau (hoje ensino médio). É um voltar ao que não é mais, mas que faz 

rememorar a criança e a infância dentro (e fora) dos espaços institucionais. 

 No fragmento de uma crônica que escrevi, apresento o Ivo, companheiro de 

longas tardes,  

Ivo viu a uva. Lembro-me bem desse mantra...pronunciava 
repetidamente as letras, sílabas, palavras, a frase, realmente um 
estado de comunhão, não com o cosmos, mas com o Ivo. Lembro 
também de que não fui alfabetizada numa escola. Eu tinha uma 
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professora que ia até a minha casa para eu “decorar”, ao longo de um 
ano, a cartilha Caminho Suave9 (Ana Cristina, 2018)10. 
 
 

 Era um momento de condicionamento, de regulação. As regras existiam e 

cabia às diversas camadas de sociedade se adaptarem ao que era estabelecido numa 

perspectiva nacional. Por volta de 1974, como mostra Borba, 

 

A definição tradicional de infância como período de crescimento, como 
de um ser em devir, em processo de formação, conduziu a práticas 
sociais no sentido de proteger esse ser frágil e de moldá-lo e instruí-lo 
para alcançar plenamente a racionalidade adulta. Com base nessa 
visão, os sociólogos voltaram sua atenção para as instâncias 
encarregadas do processo de socialização, concebido a partir de uma 
perspectiva estrutural-funcionalista que, seguindo a definição 
durkheimiana, encarava a criança como um objeto passivo de uma 
socialização regida por dispositivos institucionais como a escola, a 
família, a justiça. Esse foi o enquadramento que levou ao apagamento 
ou à marginalização da infância, uma vez que não percebia a criança 
em si mesma, com ser protagonista, presente, situado, mas sempre 
como objeto de uma socialização regida por instituições (BORBA, 
2005, p, 25).11 
 

 Concordo com Pereira (2012), que assume como potente questão em seu 

grupo de estudo12 os modos de como se dá a experiência da infância na 

contemporaneidade, quando ela afirma que   

 
Interessa-nos captar, em diálogo com as crianças, o espírito da época 
em que vivemos e as formas por ela engendradas para se deixar 
perscrutar pelas crianças. Interessa-nos, ainda, indagar sobre os 
modos como se dão, em nossa época, as relações entre adultos e 
crianças, os diálogos possíveis entre diferentes gerações, bem como 

 
9 Utilizando um método que une o processo analítico ao sintético, a obra tem por objetivo de auxiliar na 
alfabetização de crianças, jovens e adultos. Idealizada e criada pela educadora Branca Alves de Lima, 
a cartilha traz o método que ela própria denominou alfabetização pela imagem, ou seja, associa 
imagens a letras. Por exemplo, a letra A está inserida no corpo de uma abelha, a letra B, na barriga de 
um bebê, o F fica instalado no corpo de uma faca, a letra O, dentro de um ovo e assim por diante. Ver 
mais em: 
https://www.google.com.br/search?q=cartilha+camionho+suave&oq=cartilha+camionho+suave&aqs=c
hrome..69i57j0l5.7726j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
10 Essa crônica foi escrita para a Disciplina de Alfabetização, em 2018. O título é “Como você aprendeu 
a ler e a escrever?”  
11 Ver mais sobre a concepção de como criança em devir e as definições funcionalistas, assim como o 
nascimento     da sociologia da infância como campo de estudos em: BORBA, A.M. Culturas da infância 
nos espaços-tempos do brincar: um estudo com crianças de 4-6 anos em instituição pública de 
Educação Infantil.  Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense, Rio 
de Janeiro, Niterói, 2005. 296 p. 
12 Grupo de Pesquisa Infância e Cultura Contemporânea. Ver mais em: PEREIRA, Rita Marisa Ribes; 
Macedo, Nélia Mara Rezende (orgs.). Infância em Pesquisa. Rio de Janeiro: Nau, 2012. 264 p. 
 

https://www.google.com.br/search?q=cartilha+camionho+suave&oq=cartilha+camionho+suave&aqs=chrome..69i57j0l5.7726j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=cartilha+camionho+suave&oq=cartilha+camionho+suave&aqs=chrome..69i57j0l5.7726j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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problematizar sobre os projetos de sociedade e educação que se 
constroem nesse entorno (PEREIRA, 2012, p. 27-28). 
 
 

Pereira (2012) questiona: O que se mostra a quem está imerso, a quem “vê 

dentro a sua própria época?” (p. 27).  

Para além de ser um rememorar afetivo, o revisitar aqui é atitude crítica e 

política diante da vida vivida, posto que na caminhada de formação de professores, 

você esmiúça, pelo enfrentamento, no diálogo, na construção de conhecimento, 

concepções de Educação que se constituíram ao longo da história da humanidade. 

Concepções que ainda hoje sobrevivem nos espaços escolares e se aproximam da 

Educação formatada que eu vivenciei. São, nessa perspectiva, “modelos” de um modo 

de ensinar e aprender que eu tensiono, agora, enquanto estudante e que não 

intenciono (re)produzir enquanto professora.   

Penso que, na fruição entre o que se configurou, de fato, a minha história 

escolar e o que “poderia” ter sido escrito àquela época,  de forma a se ter a criatividade 

como uma referência norteadora de uma formação (humana) que busca a consciência 

de si, houve menos o fazer (criar) que se amplia no compreender do processo e 

interroga-se na busca pelo que é verdadeiro pra si e para o outro. Pelo contrário, 

houve muito mais a preocupação da busca por um resultado já (pré)estabelecido e 

consolidado como nacionalmente verdadeiro, atropelando um movimento de 

continuidade, impossibilitando uma escolarização que poderia se constituir com 

sentido e ser experenciada no enfrentamento das ações cotidianas.  

Quando falo dessas memórias, costuradas que estão à minha construção 

familiar, me remeto ao que escreveu Bell Hooks (2019) sobre a busca pelo 

autoconhecimento. A autora mostra que “(...) a maioria de nós foi socializada por pais 

e mães e pela sociedade para aceitar pensamentos sexistas. Não nos dedicamos a 

descobrir as origens de nossas percepções” (p. 41). Compreendo, hoje, o 

autoconhecimento como uma forma de aprender a lidar consigo mesma e com os seus 

próprios sentimentos. Àquela época, não... o alinhavado dado a margem da minha 

socialização se constituiu à margem dessa compreensão. Mas eu segui 

descosturando... 

O que estava por vir? 

Passados uns bons pares de anos, o desejo de rebordar a história acontece 

na minha vida e se configura pela necessidade primeira por liberdade. Uma liberdade 
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que encontra caminhos férteis no estudo comprometido, na pesquisa compartilhada, 

nas relações e que vem se constituído em território de formação (humana) que 

vislumbra, na troca dialógica de saberes e fazeres, um horizonte onde a Educação se 

constrói com e entre seus pares, com as crianças, com alegria, afeto, escuta. Aquela 

que é ação, que é feita para todxs: é pública, gratuita, laica e de qualidade. É 

movimento. É caminhar.  

Como mostra Paulo Freire,  

É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo 
esperançar; porque tem gente que tem esperança do verbo 
esperar e esperança do verbo esperar não é esperança, é 
espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, 
esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar 
é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer 
de outro modo (FREIRE, 2014, p110-111).  

 
Hoje o desejo de fazer de outro modo se dá, de fato, esperançando. É processo. 
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3  

ENCONTRO (S) COM A INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL: 

REFLEXÕES DO E NO PROCESSO FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 

 
 

 
Mas e o mar?  
Começa ou acaba na areia? 
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3.1 O desejo de estudar a infância - dando sentido à escrita  
 

Começar a estudar a infância foi o comprometido riscar de um desenho que 

seria alinhavado logo à frente: a linha e a agulha guardadas na caixa de costura que 

chegaram a mim menos por desejo e muito como continuidade da história da minha 

mãe, foram (re) descobertas. Poeira batida no que há muito não via movimento de 

criação, com mãos decididas, revelou-se ato de construção, de conhecimento. Foi 

ação: em sala de aula o primeiro encontro aconteceu. 

 Eu cursava, à época, já no quinto período do curso13, a disciplina Educação 

Infantil e, concomitante a ela, estagiava na creche universitária Geraldo Reis14 por 

conta das necessárias horas de estágio obrigatório para outra disciplina: Pesquisa e 

Prática Pedagógica V15. Uma só professora ministrava as duas disciplinas. Ela havia 

chegado à Universidade Federal Fluminense - UFF naquele momento. Era o primeiro 

semestre de 2018. Esse encontro entre professora (orientadora) e aluna se deu no 

movimento de construção de conhecimento.  

 Nas aulas, eu me encontrava ávida por compartilhar meu recém descoberto 

encantamento pelos bebês, trazia com intensidade, na fala e na escrita, as muitas 

questões, perspectivas, sugestões, indagações e inquietações que emergiam desse 

encontro-descoberta que se dava na observação e interações com bebês e seus 

professores no campo do estágio16. 

 
13 Dei destaque ao fato de o encontro ter se dado no quinto período porque considero um momento 
muito avançado dentro do que é estabelecido pelo currículo do curso de Pedagogia para termos 
contato, como discentes, com a infância. Primeira etapa da Educação Básica, atrevo-me a dizer que a 
Educação Infantil deva ser uma disciplina que caminhe junto com a Psicologia, com a Antropologia e a 
Sociologia (que aparecem na grade curricular já no primeiro período) numa proposta interdisciplinar. Já 
muito tarde, foi somente nesse momento do curso que entrei em contato com as subjetividades e 
especificidades das infâncias: de ser e estar no mundo em relação com o bebê, com a criança pequena, 
com a criança. Mais do que objeto de estudo, é a criança a principal interlocutora da/na minha prática 
e sujeito que me convocou, no enfrentamento da relação que se constituiu no contexto institucional, a 
desejar o estudo, articulado à pesquisa, como continuidade ininterrupta de formação. 
14 “O Colégio Universitário Geraldo Reis nasceu de um convênio da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), assinado em 2006, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que garantiu a permanência 
da equipe de professores e funcionários da rede estadual lotados no colégio e dos alunos do CIEP 
Geraldo Reis, onde agora funciona. (...) O COLUNI/UFF é uma Unidade Acadêmica vinculada à Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD) e destina-se ao atendimento da demanda de Educação Infantil e 
de Educação Básica na UFF, bem como possibilita aos estudantes das licenciaturas um espaço de 
vivência da prática de ensino por meio de estágio supervisionado e projetos de Iniciação à Docência.” 
 http://coluni.uff.br/o-coluni/ 
15 Essa disciplina convoca à interdisciplinaridade e perpassa especialmente a disciplina de Educação 
Infantil. 
16 Eu estagiava entre um grupo de bebês, com idades entre 24 a 36 meses. 

http://coluni.uff.br/o-coluni/
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Ao longo da disciplina, a professora mediava as possibilidades de ampliação 

do que, para mim, seria o emergir da minha área de interesse no campo de atuação 

do Pedagogo: A Educação Infantil.  

No decorrer dos semestres, no desdobrar das disciplinas17, convergindo 

interesses e inquietações em comum, iniciarmos a tessitura em conjunto – professora, 

estudantes, professores da Educação Básica – a construção de trajetória que envolve 

compromisso ético e responsável com a formação, o ensino, a pesquisa, a extensão 

e, principalmente, com os bebês. 

O percurso formativo foi, então, potencializado com as discussões de um 

inaugural grupo de estudo - Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Infância, 

Bebês e Crianças – GERAR -18. 

 Em nossas reuniões de estudo, fazíamos, cada qual do seu lugar de ação na 

Educação Infantil, trazendo seus saberes e fazeres, a mediação do pensamento 

reflexivo que fundamentava nossas convicções empíricas em estudos aprofundados, 

debruçados sobre o campo da infância.  

 Concomitante ao movimento de estudo e pesquisa, soma-se à caminhada um 

também inaugural projeto de extensão19 em parceria com uma Unidade Municipal de 

Educação Infantil situada na região metropolitana do Rio de janeiro.  

A tríade - ensino, pesquisa e extensão - se completa, então, nesse movimento 

crítico-reflexivo que provoca pensar a infância e seus desdobramentos a partir dos 

bebês.   

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Cursei a disciplina Educação Infantil (2018.1), em seguida, a disciplina optativa Bebês e Crianças 
Pequenas: concepções e práticas em debate (2018.2). 
18 O Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Infância, Bebês e Crianças – GERAR é coordenado 
pela professora Nazareth Salutto - (UFF/FeUFF/SSE).  
19 Como trazido no começo desse trabalho, vide página 18, o projeto de extensão em questão é “Bebês, 
concepções e práticas: olhares a partir da imersão na UMEI Regina Leite Garcia”. 
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3.2 Costurando conceitos – estar com e entre bebês 

 

O menino ia no mato  
E a onça comeu ele. 

Depois o caminhão passou por dentro do corpo do 
menino  

E ele foi contar para a mãe. 
A mãe disse: Mas se a onça comeu você, como é 
que o caminhão passou por dentro do seu corpo? 

É que o caminhão só passou renteando meu corpo  
E eu desviei depressa. 

Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia. 
Eu não preciso de fazer razão. 

  
Manoel de Barros (2015) 

 

Por onde andar? 

É bom começar do começo porque assim, nesse refletir de quem andarilha a 

procurar, já me entrego a tecer esse registro que provoca pensar quando comecei a 

pensar sobre quando foi o começo: ou será que estamos sempre começando?  

Talvez, quem sabe, acreditando ser difícil o começar, inaugurar um caminho, 

a gente se pegue adiando essa possibilidade de trilhar, de caminhar, de atuar 

reflexivamente, de ser autor do que se realiza. Mas de quem é, então, a autoria da 

nossa vida, nesse ciclo intermitente de sentir, senão nossa?  

Para tanto, refleti acerca do (s) caminho (s) que se apresenta (m) como uma 

abordagem do problema da vida. O modo de viver é uma resposta ao problema da 

vida. Segundo Tim Ingold “Os caminhos se fazem ao andar” (2019, p.7). 

Pelo caminho, o encontro com o outro nos afeta e nos altera. Deixamos rastro, 

fazemos história com/entre/a partir do outro, construímos cenas que se desdobram à 

espera do próximo ato. Esse é o começo? É no movimento do encontro que 

começamos? É isso? Pode ser esse o começo...no detalhe do encontro 

começamos...a ser.  

O antropólogo Tim Ingold (2019, p.7) afirma que “É por isso que a vida 

humana é social: é o processo contínuo e coletivo de descobrir como viver. Todo modo 

de vida, portanto, representa uma experiência comunitária acerca de como viver”.  

Nessa perspectiva, para se viver esse tecer com e entre os bebês o contorno 

da trama se dará pelo tom inesperado do encontro. Estar com os bebês é aprender 

com eles sobre suas experiências de vida. É desse lugar, na presença de quem 

compartilha sentidos, afetos, gestos, é autor do seu tempo, que eu começo a pensar 
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nos processos e relações, atenta ao que de inesperado o encontro com e entre faz 

aprender e transformar. Ingold mostra que é sobre estar presente e alerta no momento 

em que a imaginação e a experiência se encontram com a vivacidade do mundo em 

ação. Não é sobre o mundo, é o diálogo que a vida nos oferece. O diálogo é o mundo 

(2019, p.19). 

 A antropologia20 aqui é ponte para restaurar o equilíbrio entre o conhecimento 

produzido pela ciência com a sabedoria que, na relação com o mundo, resgata a 

imaginação e a experiência. O conhecimento e a sabedoria são formas de pensar a 

necessidade de prestar atenção ao que acontece a nossa volta. Estranhamos o que 

de fato o outro quer nos contar/mostrar na caminhada? Estudar com pessoas ao invés 

de fazer estudos sobre elas. (...) “E não aprenderemos nada se não os levarmos a 

sério” (INGOLD, 2019, p. 13).  

Cabe dizer que a intenção do trabalho não é se debruçar sobre fundamentos 

teóricos acerca da infância, mas que, a essa altura, é necessário costurar alguns 

conceitos que perpassam o texto para que os fios alinhavados forjem sentidos ao 

longo da análise que se apresenta nos capítulos seguintes.  

Como urdir, então, a trama, de forma que a tessitura seja coerente e potente 

nesse fazer com? 

 Concordando com o antropólogo Tim Ingold (2019), eu volto, então, o meu 

olhar e escuta como pesquisadora na intenção de levar os bebês a sério...com 

respeito e cuidado.  

Por isso, para além de se articular a categoria bebê a um tempo cronológico 

de vida e sem deixar de considerar as muitas contribuições de outros vários campos 

de estudos da infância como referências importantes para pensarmos tal categoria, 

nesse trabalho, especialmente, as reflexões serão tecidas tomando como posição o 

bebê na condição de pessoa, a partir de um olhar relacional que amplia a  categoria 

tempo21 como um dos eixos singulares para os encontros, para a construção da 

relação. Um tempo que se estabelece não linearmente, mas que permanece pela 

 
20 O presente trabalho não intenciona aprofundar-se no campo de estudos da Antropologia, mas o 
apresenta nesse tópico como suporte a alguns conceitos que ao longo do texto serão referência para 
pensar relações, caminhos, encontros:  estruturas que perpassam a intencionalidade processual da 
escrita e da pesquisa. Ver mais em: INGOLD, Tim. Sobre levar os outros a sério. In: INGOLD, Tim. 
Antropologia – Para que serve? Tradução de Beatriz Silveira Castro Filgueiras. Petrópolis: Vozes, 
2019. pp. 7-19 
21 Ver mais em:  
BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Os usos do tempo. In: BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Por amor 
& por força: rotinas na Educação Infantil -- Campinas, SP: [s.n.], 200 
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intenção, pela inteireza, pela dedicação: estar em relação. Levando o outro a sério. 

Porque sim, somos seres de relação. 

A partir dessa visada relacional, é pressuposto do trabalho articulá-la aos 

sentidos, às sensibilidades, ao que é subjetivo no encontro com e entre bebês. 

Para dar norte conceitual à trama que será tecida com eles, Salutto (2018) 

apresenta o verbete BEBÊ para começarmos a urdir o entre e com  

 
Na perspectiva antropológica-filosófica de Martin Buber e na 
psicanálise de Don. W. Winnicott, o bebê nasce como ser humano e, 
ao longo do seu processo de amadurecimento pessoal, constitui-se 
como ser de relação, o que se dá no encontro com o outro. No primeiro 
gesto de olhar e ser olhado por outrem, por alguém que lhe é 
semelhante e o acolhe, o bebê inaugura a sua vida como pessoa. Além 
do olhar, um conjunto de ações – sutileza e relação envolvem agir – 
sustentam e apoiam a capacidade de construir contorno sobre si-
mesmo (subjetividade) e, de posse disso, ir ao encontro com a 
realidade externa (objetividade) (MATTOS, 2018, p. 98, destaques do 
autor). 
 
 

Entrelaçando a antropologia, a filosofia, a psicanálise, entre outras, a autora 

“esclarece que a intenção de construir uma definição não visa encerrá-la num molde 

teórico, mas ter em vista contribuir no debate em torno dessa categoria de estudo 

(MATTOS, 2018, p. 72). 

Desse modo, o verbete apresentado nos tensiona a pensar, como tomada de decisão 

conceitual para esse trabalho: estranhando o que acontece a nossa volta com e entre, 

que o bebê é ser de relação, é pessoa no mundo, compreendendo que a condição de 

ser pessoa não é dada, é constituída na relação com o outro.  Ser e fazer como ações 

dialógicas na constituição de si e de sua ação no mundo porque antes de fazer eu 

preciso ser.  

De acordo com Winnicott, “o bebê edifica algo a partir de tudo, e não só isso, 

pois ele tem fases (...)” (2014, p. 83) ao longo do seu desenvolvimento emocional. Os 

encontros atualizam a perplexidade das/nas fases da vida, são convite à relação. 

Uma relação que se constrói em pequenas doses, “pausada entre ver, conhecer, 

sentir e tomar consciência de si. Não se toma conhecimento do mundo fora da 

inteireza de si, nem em grandes goles” (MATTOS, 2018, p. 91).  

Winnicott mostra que: 

 
É fácil ver que, quando a comida entra no bebê, é digerida, e uma 
parte dela e distribuída pelo corpo todo para servir ao crescimento. 
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Outra parte é armazenada como energia e a parte restante é 
eliminada, de um ou outro modo. Isso é observar a criança como 
interesse limitado ao seu corpo. Mas se observarmos a mesma 
criança, interessados na pessoa que ela é, poderemos facilmente ver 
que, tanto quanto essa alimentação do corpo, existe também uma 
experiencia de alimentação imaginativa. Uma baseia-se na outra 
(WINNICOTT, 2014, P. 83, destaques do autor). 

Boaventura de Sousa Santos, sociólogo português, afirma que “é necessário 

pluralizar as estruturas a fim de desenvolver teorias que privilegiam a abertura dos 

horizontes de possibilidades e a criatividade da ação. A promoção da criatividade da 

ação é uma tarefa crucial do tempo presente” (SANTOS, 2013, p. 57, destaques do 

autor).  

Imaginemos estar imersos na temporalidade da poesia (da criatividade) que 

pede urgência em se ver poema (ação).  A subjetividade do risco22 remete à 

perplexidade visceral do que nos afeta diante da origem de algo que se constitui a 

partir de nós. “Estar com um bebê envolve entrar em estado de dedicação. Um estado 

de ser para além de si mesmo, onde o bebê convida a ressignificar as experiências 

de quem o recebe e acompanha” (MATTOS, 2018, p. 81).  É poema prenhe de poesia: 

quando nasce, dá sentido à existência. 

A ação dos bebês no mundo se dá por um primeiro gesto criativo: pela 

autenticidade da sua chegada, no primeiro gesto entre, o encontro inaugural se 

estabelece (com a mãe ou outro adulto responsável por ele)23.  

É o começo de um todo transformado. O bebê inaugura o mundo: (com) vida 

ele existe, é fato, ele é; na sutileza do encontro com o outro seu começa a ser. Ser de 

relação. Está no mundo, convida à relação, pode transformar (a cultura, a sociedade). 

É integração. De acordo com Mattos (2018), “a integração confere desse modo, os 

princípios de unidade à constituição da subjetividade do ser vivente. Integrar-se, estar 

reunido consigo e em si mesmo como condição para ser e estar no mundo, portanto, 

entrar em relação” (p. 84, destaques do autor). 

 
22 Escrever é desenhar o risco, é o correr do risco...é correr riscos...viver também... 
23 Segundo Winnicott: “Pode-se afirmar que a história do desenvolvimento infantil é uma história de 
dependência absoluta, que avança firmemente através de graus decrescentes de dependência, e vai, 
tateando, em direção à independência. (...). Devido ao fato de os bebês serem criaturas cuja 
dependência é extrema no início de suas vidas, eles são necessariamente afetados por tudo o que 
acontece. Eles não têm a compreensão que teríamos se estivéssemos no mesmo lugar em que eles 
se encontram, mas estão o tempo todo tendo experiências que se armazenam em seus sistemas de 
memória, de uma forma capaz de dar-lhes confiança no mundo ou, pelo contrário, de deixá-los com 
falta de confiança. A coisa que, em última instancia, constrói um senso de previsibilidade no bebê pode 
ser caracterizada como adaptação da mãe às necessidades do bebê” (Winnicott, 2012, p. 73-74). 
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Dessa forma e instigada pela ação dos bebês no mundo, no encontro com 

eles em tempo presente na rotina institucional, categoria analisada ao longo do 

trabalho, tomo, também, a minha prática (como estudante, como pesquisadora) e o 

ambiente institucional como objetos de investigação.  

 
Diante desse cenário, tanto a prática profissional quanto o ambiente 
de trabalho podem se configurar como objetos legítimos de 
investigação, se observados certos protocolos, reconhecidos no seio 
do campo acadêmico que asseguram a validação da pesquisa como 
de caráter científico (VIDAL e SILVA, 2019, p. 43)  

 

Qual a minha intenção junto aos bebês? De que modo esse encontro mobiliza, 

fomenta a constituição de ser pesquisadora no curso de formação de professores? O 

que foi em mim alterado, no campo de investigação e fora dele, na relação construída 

com os bebês e sua (s) cultura (s)? O que fazemos quando estamos com eles? 

Estamos os levando a sério?  
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4 

PENSANDO SOBRE O COTIDIANO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DIÁLOGOS    

CONSTRUÍDOS NO ENTRELAÇAR DO TRIPÉ ENSINO-EXTENSÃO-PESQUISA 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

 

Cada coisa tem um jeito de começar. 
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4.1 Ensino, Pesquisa, Extensão - olhar, escutar, estudar como princípio ético 
na/da formação 
 

Para além do processo de aprofundar os estudos sobre o campo da infância, 

da minha participação em um projeto de extensão e um grupo de pesquisa estar 

nascendo: Grupo de Pesquisa em Educação, Infância, Bebês e Crianças Pequenas 

(GERAR), era necessário começar a pensar no trabalho de conclusão de curso. Por 

conta disso, desejos foram forjados, ganhando acabamento no inacabado bonito de 

todo início e convergiram para a efetiva possibilidade de construir conhecimento pela 

tríade: ensino, pesquisa e extensão.  

Já em campo por conta do projeto de extensão, debrucei meu olhar sobre as 

especificidades dos bebês no contexto institucional e suas experiências de/na infância 

relacionadas a essa institucionalização. Como construiria um trabalho de conclusão 

de curso articulado ética e politicamente a essas manifestações culturais da infância 

institucionalizada?  O quanto esse caminhar coletivo de tecer pesquisa, ensino e 

extensão colabora para/na (trans)formação ética e política do estudante/pesquisador 

que no encontro com o seu objeto de pesquisa é desafiado a enfrentar o subjetivo que 

emerge do outro?  Acreditando que toda resposta é motivada pela pergunta que 

fazemos, quais as perguntas intencionais que apresentamos aos bebês ao longo de 

um processo de pesquisa para construir um trabalho acadêmico? 

 
Assim, antes de perguntar o que torna um tema pertinente a ser 
dialogado com as crianças, cabe perguntar o porquê de querermos 
conversar com elas sobre isso. Do mesmo modo, antes de supor ou 
desconfiar da veracidade de suas respostas – situação bastante 
corriqueira -, implica saber o quão sinceras são nossas perguntas, o 
quanto a história que queremos despertar com nossa pesquisa nos 
afeta eticamente como sujeitos, a fim de construir um conhecimento 
verdadeiramente compartilhado e que não ceda à tirania da 
artificialização (PEREIRA, 2012, p. 50). 
 

Estar fazendo parte de um grupo de estudo me sensibilizou quanto ao meu 

papel de estudante/pesquisadora, de como seria importante pensar desse/nesse lugar 

ético e político de formação; em considerar a pesquisa como um processo vivo de 

produção de sentidos, uma forma de perceber e significar os acontecimentos na vida 

(SOUZA, 2007). Continuei... 
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4.2 O registro – escrever como método de estudo e pesquisa 
 

A força da estrada do campo é uma se alguém anda por ela, outra se 
a sobrevoa de aeroplano. Assim é também a força de um texto, uma 
se alguém o lê, outra se o transcreve. Quem voa vê apenas como a 
estrada se insinua através da paisagem, e, para ele, ela se desenrola 
segundo as mesmas leis que o terreno em torno. Somente quem anda 
pela estrada experimenta algo de seu domínio e de como, daquela 
mesma região que, para o que voa, é apenas a planície desenrolada, 
ela faz sair, a seu comando, a cada uma de suas voltas, distâncias, 
belvederes, clareiras, perspectivas [...] (BENJAMIN, 1987, p. 16). 
 

No processo de começar o exercício de tecer fios narrativos, num movimento 

de imersão a que o registro convoca, na intenção de contar as experiências vividas a 

partir, com, entre os bebês na/da instituição, a apreensão tomou conta de mim por um 

motivo que tantas vezes me inquieta quando se trata desse entrelace entre a escuta 

e a montagem da escrita: a verdade.  

Como considerar o que eu “acho” como sendo a verdade? Afinal, é um ponto 

de vista, de ângulo, é a minha perspectiva de visada. O que eu julgava ser importante 

para observar, escutar e destacar poderia não ser o que, de fato, tenha acontecido 

num determinado evento.  

É importante comentar aqui sobre a ética da pesquisa. Sobre critérios da 

investigação, sobre os princípios de transparência de uma pesquisa, já que o método 

de estudo e pesquisa adotado para o trabalho foi o registro autoral escrito.  

 
A despeito de se reconhecer que o gênero permite uma exposição 
mais contundente das opiniões do autor (...) este deve manter seu 
compromisso ético com a verdade dos acontecimentos, ainda que 
perspectivados a partir de uma óptica particular ou sob for forma 
ficcional (VIDAL e SILVA,2019, p. 44, destaques do autor). 
 

Então, como olhar? E para onde olhar? Como transformar criticamente o que 

era visto e escutado em documento escrito?  

***** 

A partir de agora, o trabalho conta com o trabalho construído em campo: os 

registros de observações. Os bebês são interlocutores na/da caminhada e trazem 

suas contribuições à pesquisa. 

Como a imersão aconteceu no contexto dedicado ao projeto de extensão 

“Bebês, concepções e práticas: olhares a partir da imersão na UMEI Regina Leite 

Garcia” e foi base para esse trabalho, é importante trazer um recorte de sua estrutura 

para prosseguirmos. 
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O projeto é um desdobramento das atividades do Grupo de Estudos e 

Pesquisa “Bebês, Crianças e Infâncias em contextos plurais” (GERAR) e tem como 

objetivo principal problematizar, sensibilizar, provocar sentidos e olhares sobre a 

docência com bebês e crianças pequenas na creche.24  

O projeto tem como instituição parceira a UMEI Regina Leite Garcia (Rede 

Municipal de Educação de Niterói) e pretende 

 (1) imersão, observação e participação no cotidiano da creche; (2)    
mapeamento e produção de registros (escrito, fotográfico, fílmico) das 
práticas observadas no cotidiano com bebês e crianças pequenas; (3) 
atividades de sensibilização com a equipe participante a partir do 
material construído no campo; (4) elaboração de propostas, junto com 
a equipe da creche; (5) produção de relatórios técnicos do projeto; (7) 
organização de estratégias de devolução dos dados produzidos na 
creche para a comunidade acadêmica, para outros atores e parceiros 
das ações envolvidas no projeto (Projeto de extensão “Bebês, 
concepções e práticas: olhares a partir da imersão na UMEI Regina 
Leite Garcia. Início em 2019. Situação atual: em andamento.  
Protocolo do SIGProj:  335709.1779.312337.11062019). 

 

As ações iniciais do projeto de extensão voltaram-se às análises e 

levantamento dos dados construídos no campo, num movimento pensado a partir da 

imersão, com  o intuito de observar, registrar processos de inserção dos bebês no 

espaço e rotina da creche voltados às práticas do cotidiano (alimentação, banho, 

sono, interações, entre outras).  

Ao longo da imersão, projetos paralelos e propositivos aconteceram, tais 

como rodas de conversas com professoras sobre suas concepções de bebês; 

construção de propostas, a partir da análise inicial do campo, junto com a equipe da 

creche; socialização dos resultados do projeto para e com os sujeitos participantes da 

pesquisa, a comunidade da creche e demais interessados.  

A imersão aconteceu entre os meses de março a junho (4 meses, de fato), 

num período diário de 5 horas, uma vez por semana: num primeiro momento na parte 

da manhã, num horário que coincidia com a entrada das crianças na/da instituição.  

Após o necessário mapeamento das rotinas do turno da manhã, 

consideramos que era necessário que a imersão acontecesse à tarde para 

acompanharmos os ritos de dormir e do banho que aconteciam nesse turno. Assim foi 

feito.  

 
24 Ver mais em: http://sigproj.ufrj.br/apoiados.php?projeto_id=335709 

http://sigproj.ufrj.br/apoiados.php?projeto_id=335709
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O grupo observado contava com 18 bebês de 24 a 36 meses de vida e duas 

professoras eram responsáveis pelo Grupo de referência em Educação Infantil - 

GREI2, classificado como 2 por ser um grupo com bebês com idades a partir de 2 

anos (24 meses de vida). 

Cabe dizer que os nomes que se apresentarão nos registros de observações 

são nomes fictícios, pois “em investigações que envolvam grupos, como salas de aula, 

pais ou responsáveis por alunos, é necessário o consentimento de todos os membros 

para a consecução do estudo” (VIDAL e SILVA, 2019, p. 44) e não houve tempo25 de 

construir nem com as crianças, nem com os adultos envolvidos no projeto, a questão 

da identificação dos participantes. Isso é cuidado ético metodológico: 

 
Algo que passa tanto pelo respeito às normas e às legislações quanto 
pelo cuidado para que não sejam colocados em situação de risco o 
investigador, seus colegas de profissão e demais pessoas envolvidas 
no estudo. O pesquisador deve (...) alterar rotas metodológicas de 
maneira a adequar-se às restrições e aos obstáculos surgidos no 
decorrer da investigação (VIDAL e SILVA, 2019, p. 44). 
 

Nesse encontro seminal, passo a redimensionar meu processo de formação: 

já ando com livros, textos, falas e ousadias em querer saber cada vez mais sobre a 

infância.  A essa altura, o sensível do encontro toma conta de mim. A lente que antes 

se acomodava a enxergar, quer agora desvelar.  

O movimento de imersão – e adentrar nos pormenores do detalhe – é 
um trabalho quase mimético, em que se busca a percepção, sem 
mediações, do fragmento. Interessa aquilo que ele, o fragmento, por 
si mesmo, pode contar de si, de seu conteúdo material. A montagem, 
por sua vez, busca o que esse conteúdo material reverbera no todo 
plástico que pretende compor. Nesse trabalho de montagem o que 
adquire relevância, ao contrário do que acontece na imersão, é a 
capacidade relacional que o fragmento adquire, ou seja, as 
semelhanças a que ele se abre. Há que ressaltar que tanto a imersão 
quanto a montagem consistem num trabalho ético, estético e 
epistemológico que coloca em evidência concepções de 
conhecimento e de verdade em cada escolha feita. Que detalhes são 
salientados ao longo do processo? Que composição ganha vida na 
interpretação que deles se faz (PEREIRA, 2012, p. 36)? 

 
25 A pesquisa para o trabalho monográfico entraria numa nova fase: uma nova camada seria construída 
no ano letivo de 2020, mas por conta da pandemia de COVID-19, o trabalho tomou novos rumos, 
acolheu novos arranjos em sua estrutura e montagem.  
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Nos primeiros registros26 a minha resistência em pormenorizar cenas do 

cotidiano era notória. A partir das anotações em campo, rascunhava, apagava, 

reescrevia a escrita, num deslocamento constante e não linear entre mim, as crianças, 

o espaço, o ângulo, as palavras ditas e não ditas, com a intenção de traduzir um 

momento único, de construir o roteiro de uma cena do qual eu era a autora.  

A minha autoria era uma questão, já que ser interlocutor de um momento 

verídico supõe a verdade da cena. E mais ainda:  os sujeitos sociais que da cena 

faziam parte eram bebês em fase de construção da linguagem verbal, mas que, desde 

sempre, produziam suas narrativas por tantas outras manifestações culturais que 

experimentavam ao redor de seus contextos sociais e, portanto, eram, como eu, 

interlocutores do que estava ali sendo construído. 

 
(...) a expressão do ato a partir do interior e a expressão do existir-
evento único no qual se dá o ato exigem a inteira plenitude da palavra 
: isto é, tanto o seu aspecto de conteúdo-sentido ( a palavra conceito), 
quanto o emotivo-volitivo (a entonação da palavra), na sua unidade. E 
em todos esses momentos a palavra plena e única pode ser 
responsavelmente significativa: pode ser a verdade (pravda) (...) 
(BAKHTIN, 2010, p.84). 
 
 

Raquel traz um brinquedo até mim. Estende as 
mãos, olha pra mim e aninha o brinquedo em meu 
colo: - Quebrou! 
Percebo que é só encaixar uma peça e mostro que 
há a possibilidade de “consertá-lo”. Ela participa do 
momento, observando o meu movimento.  
Eu falo: - Encaixou. Conseguimos... 
Ela repete, sorrindo para o brinquedo já em suas 
mãos: - Encaixou. Conseguimos. 
 

(Caderno de Campo. Categoria: Interações. 16 
de maio de 2019)27 

 
Em certa medida, a cena já existia antes de mim, a verdade daquele contexto 

institucional era produto das relações sociais cotidianas compartilhadas entre os que 

lá estavam. E foi justamente essa continuidade da (s) cena (s) que possibilitou a 

perspectiva etnográfica que, no cotidiano da pesquisa, busca a  desvelar o outro, indo 

 
26 Os registros escritos que fazem parte deste trabalho compõem o acervo do projeto de extensão e do 
GERAR. Os registros escritos e fotográficos construídos a partir do processo de observação do e no 
campo são desdobramento do projeto de extensão “Bebês, concepções e práticas: olhares a partir da 
imersão na UMEI Regina Leite Garcia”, registrado no SIGproj. 

 
27 Cada registro escrito e fotográfico foi construído, analisado, interpretado e selecionado no exercício 
de estudo e imersão entre a professora-coordenadora do projeto, bolsista e equipe da UMEI. 
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ao seu encontro, na intenção de compreender, por meio das interações polifônicas 

daqueles sujeitos sociais, dos interlocutores da pesquisa, os bebês, o que por si 

mesmos, pelas suas experiências culturais infantis, querem dizer. 

 
Hora do almoço. Tiago me convoca a ir com ele para 
o refeitório: - Vamos, tia!   
Eu explico a ele que meu nome é Ana. 
Ele parece refletir sobre a questão. Eu me abaixo 
para alcançá-lo nos olhos e digo que o nome dele é 
Tiago: que ele é o Tiago. Ele pergunta, olhando nos 
meus olhos, qual o nome da outra tia e logo em 
seguida, com suave gesto, aponta, com os mesmos 
olhos curiosos que me fitavam em instantes atrás, 
para Nazareth. 
Eu falo, então, que o nome dela é Nazareth. Ele 
remexe o corpo, tímido menino, assimilando a pronta 
resposta. Parece ter ficado satisfeito com o desfecho 
para a sua interrogação. Seguimos... 
Tão bom poder chamar por alguém pelo nome. O 
que terá ele apreendido nesse/desse momento? 
Olhos lindos o Tiago tem. 

 

(Caderno de Campo. Categoria: Interações.  16 
de maio de 2019) 

** 
** 

Nazareth chega às 10h. – Bom dia, pessoal! Anuncia 
ela, já dentro da sala. A professora (1) tentava reunir 
os bebês para a contação de histórias. 
Tiago, debruçado sobre a mesa, distraído, brincava 
com um carrinho: quando escuta o nome Nazareth, 
levanta a cabeça.  Num lapso de instante confere se 
é mesmo ela, olha pra mim que já procurava pelos 
olhos dele e confidencia:  - Nazareth... como a me 
dizer no não-dito: Ana, sua companheira chegou.... 
o dito dele é acolhedor, longo, doce, melódico...pra 
mim dura uma eternidade esse diálogo nosso...  
** 
Esse momento vai de encontro à lembrança de Tiago 
quando conversávamos uma semana antes e nos 
chamamos pelos nossos nomes. 
Linda foi essa cena! 

 
(Caderno de campo. Categoria: Interações. 23 
de maio de 2019) 
 

Escrever foi se tornando fundante na rotina enquanto acervo de pesquisa que 

é. Para além do acervo, o registro alimenta a pesquisa: alinhava pensamentos, 

atualiza a escrita diária, subverte a ordem estabelecida. Possibilita a reflexão sobre a 

própria experiência vivida, amplia a leitura de mundo, é uma prática pedagógica que 
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coloca em movimento a nossa subjetividade, aflora a reflexão crítica e ética acerca da 

formação docente.  

Trabalhar com a produção de narrativas é potente ferramenta na arte de 

pesquisar quando provoca a quem escreve a se perceber como sujeito social ativo, 

autor da sua história e, no movimento alteritário (BENJAMIN), acolher a história 

contada na perspectiva do outro, com o outro. Ir até ele e desse lugar conseguir ver o 

que ele próprio de onde ele está não consegue enxergar. Como afirma Pereira: 

 
O pesquisador, nas ciências humanas, será sempre um sujeito se 
debruçando subjetivamente sobre a produção subjetiva de um outro – 
um outro que, necessariamente, identifica-se com o pesquisador em 
sua condição de humanidade, ao mesmo tempo que se diferencia dele 
pelo lugar social que ocupa na pesquisa. É essa diferença que instaura 
a possibilidade do diálogo e da pesquisa, conferindo às ciências 
humanas seu caráter eminentemente alteritário (PEREIRA, 2012, p. 
64). 
 

E nessa provocação, a imprevisibilidade do diálogo com o outro, na busca 

pela verdade, nos exercita a pensar...a (re)pensar nos ditos e não ditos de quem é 

sujeito de um tempo, de um lugar social, autor também de uma história.  

Não mais havia o temor de estar escrevendo inverdades. Pelo contrário, ia 

compreendendo que a perspectiva de visada do autor proporciona um ângulo preciso 

do enfrentamento da pesquisa; percebi que, nos intermináveis momentos em que 

damos acabamento ao texto escrito, construímos, nesse movimento de encontro com 

a nossa autoria, - uma, duas, três ou infinitamente mais possibilidades de 

interpretação e compreensão de uma cena para um outro: o leitor. Instiga a pensar 

sobre um mosaico que se pode construir e reconstruir muitas vezes, transformando-

se com base nas experiências subjetivas que cada um (re)significa pela sua leitura de 

mundo, diante da realidade que se apresenta.  

O processo de pesquisar, estranhando, instiga a pensar que subjetivas 

camadas vão emergindo quando se desvela o outro. Nas suas “falas” traduzidas em 

tantas linguagens da infância, os bebês trazem gestos, olhares, balbucios e tantas 

outras expressões em suas ações cotidianas: são manifestações culturais que, 

comuns a um grupo social, forjam identidades nesse encontro com o outro. Segundo 

Pereira (2012), “por isso a infância – como fragmento da dinâmica social – pode ser 

chave para uma crítica da cultura, tanto quanto uma crítica da cultura pode ser chave 

para ressignificar a experiência da infância” (p. 42). 
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São 15h15m. Estou sentada em um canto da sala, 
observando e registrando, registrando e observando. 
Nesse dia, destacada dos grupos infantis.  
Mateus percebe que estou escrevendo e vem até 
mim. Seu corpo já caminha na minha direção com a 
certeza que vai ser atendido:  – Posso desenhar?  
Mateus tem uma queda pelo Homem-Aranha: volta 
e meia ensaia piruetas pela sala: ele e o amigo, 
Aranha. Eu chego a ver o herói em sala, por meio 
dos gestos dedicados de Mateus.  
Ele é (cria): o Aranha...Ele está (imagina). Ele vive 
(brinca). 
 É a hora de o Mateus desenhar o seu Homem-
Aranha. Desenha com firmeza nas mãos, esquece 
que o risco é sempre um risco.  
Convicto, Mateus sustenta o traço, pertence, está no 
caminho certo. Parece que terminou. Peço de volta 
a lapiseira. Ele devolve sem hesitar. Concluiu a 
experiência, acredito eu.  
Então pergunto: - Onde estão os olhos? – Aqui, olha. 
Colocando o dedo pequeno e roliço sobre o traço.  
 Os pés? Ele aponta, dedicado a olhar sua arte. 
 As mãos? – Aqui, olha, olha.  
Como é que o Homem-Aranha faz, Mateus?  
– Psi Psi psi, sai ele a espirrar suas teias e a desfilar 
suas piruetas pelo espaço, num tempo que é só dele 
e do Aranha.  
 

(Caderno de campo. Categoria: Interações. 04 
de junho de 2019) 

 
 Bebês aqui protagonizam suas cenas porque estão em relação com um outro 

que é cúmplice no construir de uma linguagem que antecede a cena (relacional). Nos 

gestos cúmplices preenchidos de sentidos, se vinculam enquanto vivem. Ser antes de 

fazer.  Criar e agir. É potente ação de autonomia dos bebês agir experimentando suas 

múltiplas linguagens infantis como um fenômeno que aprofunda, ramifica, amplia e 

multiplica as possibilidades de/dos encontros. O brincar é linguagem da infância.  
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5  

TECENDO A TRAMA – A ROTINA, OS ESPAÇOS, OS TEMPOS 

 

 

 

Figura 6 

 

 

 

 

 

Tem coisas que começam só por causa de uma vontade: 
Um segredo começa quando a gente não conta nada. 

Uma amizade quando a gente quer contar tudo. 
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5.1 O brincar – ponte para o vínculo  

E gostasse mais de ensinar que a exuberância 
maior está nos insetos do que nas paisagens.  

Seu rosto tinha um lado de ave.  
Por isso ele podia conhecer todos os pássaros do 

mundo pelo coração de seus cantos. 
Estudara nos livros demais.  

Porém aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar, 
no provar e no cheirar. 

                                                                                                           Manuel de Barros (2018) 

 
Ao fim da contação da história, a professora 

pergunta às crianças: - Vamos fazer o quê agora?  
Tiago responde: - Brincar.  

A professora (1) repete: - Brincar?  
Tiago acena positivamente com a cabeça e, 

serelepe, pergunta: - Pode?  
O som emitido é cúmplice do corpo miúdo que já 

entendendo o desejo, se lança ao novo do brincar 
de cada dia. E lá vai ele, levantando com um pé 

sem sapato. Não podia perder tempo. 

 
 (Caderno de campo. Categoria: Interações. 16    
de maio de 2019) 

 

Outro desafio em campo foi aceitar e acreditar no papel mediador entre os 

bebês e os espaços, as brincadeiras, os ritos do cotidiano, que, organicamente, 

convergiam nas interações entre nós.   

Esse outro bebê me tirava, muitas vezes, do lugar de pesquisadora, a que 

precisa de um certo afastamento para estranhar o cotidiano, e me convocava a estar 

em relação com eles, brincantes quando juntos estávamos. E juntos éramos 

preenchidos pela imaginação, pela vontade em inventar, em criar, em conhecer e 

conhecer-nos mutuamente. “É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança 

ou o adulto fruem sua liberdade de criação” (WINNICOTT, 1975, p. 79). É importante 

dizer que aquele que cuida (e brinca com) ama porque cuida a quem é dado o cuidado, 

está atento aos gestos do bebê, interessado eticamente pelo que o atravessa na 

comunhão das ações (com) partilhadas nesse dado espaço-tempo cultural. Está 

disponível à relação. Brincar é fazer, tem um lugar e tempo para (WINNICOTT, 1975, 

p. 62).   
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Segundo o autor, o lugar onde se experencia a cultura, a experiência criativa 

e, portanto, o brincar, é nesse entre, no espaço potencial28 que existe entre o bebê e 

o ambiente (Winnicott, 1975, p. 139).  Nesse espaço potencial do brincar, a confiança, 

na busca intencional (como comprometida prática pedagógica, inclusive), começa a 

ser tecida e o vínculo se constitui, para que a trama comece a ser urdida entre (linhas) 

nesse possível iniciar de relação. Pensar nesse entre como um espaço-tempo de 

constituição compromissada (cuidadora) do vínculo com o outro bebê é supor que 

haja ali um encontro singular entre os sujeitos brincantes. Só deles.  Na escuta atenta, 

com o diálogo interessado, nesse ir e vir de um lugar que sem sair de onde se está, 

se vai até lá. Winnicott (1975) diz que “A criança que brinca habita uma área que não 

pode ser facilmente abandonada, nem tampouco admite facilmente intrusões” (p. 76). 

O sentimento de confiança que o bebê nutre por quem está experenciando 

com ele a vida nesse espaço potencial é a mais genuína resposta baseada no vínculo 

que se estabelece naquele espaço-tempo, “o único em que a brincadeira pode ser 

iniciada, lugar este encontrado no momento de continuidade-contiguidade em que os 

fenômenos transicionais29 se originam. (WINNICOTT, 1975, p. 143). 

 
Rosa está, pra variar, com o cadarço desamarrado.  

Um tênis rosa, fofo. Uma fofa.  
Ela vem até mim e pede ajuda. A linguagem é corporal.  

Daqui a um pouco é o do outro pé que desamarra.  
Lá vem ela de novo...ai, ai...ela me convoca sempre que estou lá... 

enlaçadas brincamos.  
Os gestos ensaiados já deflagram a cena que,  

mesmo sendo por dentro da previsibilidade da rotina,  
é sempre inaugural.  

O laço dado enquanto enlaçadas 

 estamos nunca é o mesmo. 
  

 (Caderno de campo. Categoria: Brincadeiras. 16 de maio de 2019) 
 

As experiências culturais (o brincar) vividas, sentidas, construídas 

socialmente   pelos bebês no encontro com o outro (no espaço potencial) reverberam 

 
28 Segundo Winnicott “Esse espaço potencial encontra-se na interação entre nada haver senão eu e a 
existência de objetos e fenômenos situados fora do controle onipotente (1975, p. 139).” 
29 Winnicott afirma que “Experimentamos a vida na área dos fenômenos transicionais, no excitante 
entrelaçamento da subjetividade e da observação objetiva, e numa área intermediária entre a realidade 
interna do indivíduo e a realidade compartilhada do mundo externo aos indivíduos (1975, 93).” 
Ver mais em: 
WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Tradução Jefferson Luiz Camargo; revisão técnica Helena 
Souza Patto. 4ª edição. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1975. 
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nas ações do cotidiano. Essas ações sinalizavam que, aos poucos, eu ia sendo aceita 

no grupo. Um sorriso, um beijo, olhares mais demorados, uma fala ou um balbucio 

que convoca...o vínculo se materializava pela agência do bebê, na intencionalidade 

do seu agir, no desejo de criar hipóteses (repetindo, verificando, tentando) em relação. 

A relação com, entre, a partir do outro que é pessoa se constituindo, amadurecendo 

pelas/nas experiências brincantes.... sendo alinhavadas desde o início, fio a fio, na 

busca pela construção de sentidos que seus saberes e fazeres querem para a vida 

dizer, como afirma Mattos: 

 
Para existir, amadurecer, tornar real sua própria experiência de viver, 
o bebê precisa do outro como ser de relação. Relação, nesse sentido, 
não significa apenas estar na presença de alguém, ou, no caso dos 
bebês, suprir-lhes as necessidades físicas, mas envolve o modo como 
tudo é organizado ao redor do bebê para que ele tenha o que precisa 
para amadurecer: ao nascer e nos primeiros meses de sua vida, da 
extrema dependência da dedicação de outra pessoa; na creche, da 
continuidade desse estado de dedicação que implica estado de 
continuidade (MATTOS, 2018, p. 106). 

 

Estar com bebês foi possibilidade de compreender, pela prática cotidiana, que 

as brincadeiras são organicamente um eixo fundante na Educação Infantil. A 

brincadeira transforma, acolhe, amadurece, engrandece, emagrece, enriquece, faz 

feliz a criança que há em todos nós e nos aproxima de quem também é criança 

enquanto brinca. Brincar é agir no mundo, é colocar vida na vida da gente, como diz 

Winnicott “(...) há que fazer coisas, não simplesmente pensar ou desejar, e fazer 

coisas toma tempo” (1975, p. 63). 

 
A experiencia de brincar com as crianças, ou seja, de sermos parceiros 
de suas interações lúdicas, partilhando com elas decisões, escolhas, 
papéis e respeitando suas logicas e formas próprias de organização e 
significação da realidade, cria um espaço de aproximação e de 
relações de afeto com elas (BORBA, 2012, p. 74). 
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5.2 A rotina institucional – a problematização 

 

Ao ingressar em contextos e círculos de convivência mais amplos, o 
bebê precisa ser tomado em sua singularidade, de modo que seja 
olhado, considerado em seus processos subjetivos, com respeito aos 
seus estados de integração; na previsibilidade e continuidade de 
ações que o confirmem na prerrogativa de ser considerado, antes e 
sobretudo, pessoa (MATTOS, 2018, p. 99). 
 

De que modo esse vínculo constituído entre pode intermediar o pensar e fazer 

com uma rotina instituinte a partir das manifestações culturais e criativas (de criação) 

dos bebês num espaço e tempo institucional? O mapear de uma rotina instituída pode 

fazer compreender o que pode, o que deve ser repensado e redimensionado no 

cotidiano institucional, a partir das manifestações culturais dos bebês? Esse 

movimento de reflexão (com) partilhada entre pares convoca a pensar as práticas 

pedagógicas instituídas? Faz (re) acender o desejo de continuar em estudo, em 

formação continuada com e entre na busca por uma transformação social que 

possibilite a emancipação dos sujeitos? 

Para traçar brevemente, como exemplo, a coluna vertebral (BARBOSA, 2006, 

p. 172) das rotinas numa instituição de educação infantil trago um quadro construído 

coletivamente em meio a uma aula30 de um curso de extensão da Universidade 

Federal Fluminense/UFF que aconteceu no segundo semestre de 2019. 

Em sala de aula discutíamos sobre princípios da docência com bebês e 

crianças pequenas. 

O quadro 131 tem a rotina32 como eixo de análise.  

 
 
 

 

 
30 A aula faz parte do Curso de extensão “Bebês e crianças pequenas: concepções e práticas em 
debate” 
31 As informações que fazem parte desse quadro vêm de uma foto (vide apêndice A) feita em sala de 
aula. Na foto constam os registros feitos na lousa da sala de aula pela professora Nazareth Salutto, 
durante a aula 9 do Curso de extensão “Bebês e crianças pequenas: concepções e práticas em debate”. 
Os registros foram construídos coletivamente, a partir dos relatos de docentes em formação inicial e 
continuada, partícipes do curso em questão. 
32 A abordagem desse conceito será feita logo adiante. 
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Rotina de uma instituição de Educação Infantil33 
Em períodos de 8h, de 10h, de 12h 

 
 
 

Fonte: Curso de Extensão “Bebês e crianças pequenas: concepções e práticas em debate” realizado 
na Universidade Federal Fluminense (UFF) no segundo semestre de 2019 (carga horária: 60 Horas) e 
ministrado pela professora Nazareth Salutto. 
* em algumas instituições a partir de 09h30. 
 

 

Ao longo da conversa,  provocados a pensar a educação e o cuidado com os  

bebês e as crianças pequenas34, íamos alinhavando nossas falas, fio a fio, 

entrelaçando nossos saberes e fazeres na docência com bebês e, no ir e vir da agulha, 

tecíamos juntos a teia da (s) rotina (s) num contexto de Educação Infantil.  

A partir de que demandas as rotinas devem ser pensadas? Os bebês e as 

crianças pequenas participam dessa construção? Se sim, como? Se não, por quê? O 

 
 
33 Art. 30. A educação infantil será oferecida em:  I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças 
de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996) 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
34 Nomenclatura adotada pelo documento Práticas cotidianas na Educação Infantil: bases para a 
reflexão sobre as orientações curriculares (BRASIL, 2009) que compreende bebês como crianças de 0 
a 18 meses; crianças bem pequenas como crianças entre 19 meses e 3 anos e 11 meses; crianças 
pequenas como crianças entre 4 anos e 6 anos e 11 meses. 

Horários Atividades 

7h às 8h Acolhimento/Chegada 

8h15m às 9h Colação (cafezinho da manhã) 
Às vezes o banho também pela manhã 

9h às 10h 

Professor especialista  
  Sala  

Atividades pedagógicas  
Sala de referência  

 Parquinho 

10h* às 11h Almoço 

11h30/12h às 14h Momento do sono 

14h Leitinho ou Jantar ou Banho 

14h30 

 

Sala  
 Parquinho  

Atividades pedagógicas  
Professor especialista 

15h Troca de roupa  
Troca de fralda 

16h Saída 

19h Saída 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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que dá sentido às ações das crianças na rotina institucional?  Por que os horários 

institucionais são fracionados e sequenciados da maneira como são? E por que têm 

que ser fragmentados? Como são pensados os espaços para essa divisão de 

tempos? Há a percepção e a consequente problematização por parte dos adultos 

quanto ao porquê dessas rotinas serem instituídas da maneira como são? Há 

objetivos a se alcançar com as rotinas no dia a dia dos bebês na creche? Ou a 

intencionalidade pedagógica do educador deve estar voltada ao processo desse estar 

junto com os bebês e aos desdobramentos que esse movimento dedicado ao outro 

pode causar entre?  

Mas o que é a rotina na Educação Infantil? De acordo com Barbosa (2000), a 

rotina é:  

uma categoria pedagógica que os responsáveis pela educação infantil 
estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas 
instituições de educação infantil. As denominações dadas a essas 
rotinas são diversas: o horário, o emprego do tempo, a seqüência de 
ações, o trabalho dos adultos e das crianças, o plano diário, a rotina 

diária, a jornada, etc. (BARBOSA, 2000, p. 40). 
 

Ao materializar as rotinas vividas por bebês e crianças pequenas em 

instituições privadas e públicas35, nesse quadro explicativo, ampliou-se a percepção 

do processo de construção da estrutura principal das rotinas, elaborada a partir de  

tempos-espaços que se estabelecem diante de uma lógica adultocêntrica que 

tenciona, como principal prática do/no cotidiano, a realização  de um protocolo de 

cuidados corporais com os bebês/crianças pequenas: o banho, a alimentação, o 

desfralde, o sono, et cetera.  É a partir dessas atividades de socialização fixas que as 

demais atividades são planejadas.  

 Ancorada pelo que diz Barbosa (2000) acerca do conceito rotina e no recorte 

dado pelo mapeamento demonstrado no quadro 1, articulado às práticas do dia a dia 

docente, desvela-se uma rotina pedagógica diária associada a uma cadência de 

tempos, horários e espaços que desconsideram o ritmo biológico particular e subjetivo 

de cada bebê. Segundo Barbosa (2006, p.148) “(...) há uma contínua tensão entre o 

ritmo interno da criança e o ritmo externo da regulação social (...)”. O controle sobre 

os corpos, numa lógica do capitalismo, que favorece uma linha de produção, 

mecânica, uma rotina rotineira: tudo se faz igual todos os dias.   Na verdade, como diz 

 
35 Os relatos vieram de educadores em formação inicial e continuada que exercem suas práticas em 
instituições públicas e privadas. 
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Barbosa (2006) “a rotina diária estava muito mais associada à arbitrariedade, ao 

autoritarismo e à disciplinarização do que à construção da noção de tempo36” (p. 143). 

Mas, para quem e como estruturamos a rotina de uma instituição de Educação 

Infantil?  

 

As coisas que não levam a nada  
têm grande importância 

 
Manoel de Barros (1995) 

 

Hora da contação de história. Duas professoras (1 e 2) estão em sala. 
 Hoje é Chapeuzinho Vermelho (amarelo, na verdade).  

A professora (1) apresenta aos bebês uma boneca de pano que é,  
ao mesmo tempo, lobo, vovó, chapeuzinho vermelho.  

Em cada trecho da história a professora (1) encena,  
com gestos e entonações de voz,  

o perfil da personagem que tem a fala naquele momento. 
Várias falas dos bebês vão surgindo: 

- O cabelo é amarelo! Diz Andrea. 
- A mamãe falou? Pergunta Raquel.  

Tiago responde como a responder pra si mesmo: - Falou sim. 
Rosa hipnotizada. Tiago boca boquiaberta. Fernando mãos pro alto. 
Raul se afasta do grupo e vai para a mesa brincar com o carro azul. 

Andrea canta a música junto com a professora (1): - Pela estrada afora... 
Rosa pergunta: - Cadê ela? 

- Quem é? – Andrea indaga. 
- Sua netinha, fala a professora (1). 
A boneca é a vovó nesse momento. 

- Malvado! Pega a gente – continua Andrea, flor mais bela. 
Cadê a vovó? Cadê o lobo? – surpresa, pergunta Joana. 

Raul começa, como na semana passada,  
a mexer no interruptor da sala, distante fisicamente do grupo, portanto. 

A professora (2) novamente coloca fita crepe para que ele não prossiga essa ação. 
- A orelha do lobo! Grita Joana. 

Tiago gargalha. 
Andrea, atriz musa, declama: - Ele vai aparecer! Espera aí! Socorro! O Lobo mau! 

Rosa, surpresa, conclui: - Ele comeu! 
Andrea, de joelhos, está surpresa. 

- Eu estou com medo! Sussurra Joana. 
* 

A professora (1) termina a história e apresenta a boneca à turma.  
Os bebês se aproximam aos poucos. 

Adriana confessa: - Eu estou com medo do Lobo mau. 
Andrea a consola: - Calma, ele já foi embora! Vem! 

Rosa quer tocar no lobo, mas tem medo. 
 Eu coloco a minha mãe no rosto da boneca/Lobo e ela, corajosa, repete o gesto.  

Que bom, penso eu, Rosa conseguiu. 

 

 
36 A esse respeito ver Barbosa (2006, p. 137-152) 
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(Caderno de campo. Categoria: Contação de Histórias.  04 de abril de 2019) 
 

Ouvir e recontar histórias se constitui como prática cultural tradicional e 

permanece entre nós até hoje. Embora, muitas delas estejam sendo recontadas cada 

vez com menos riqueza de detalhes, Benjamin nos mostra que: 

 
Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se 
perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se 
perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve uma 
história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais 
profundamente se grava nele o que é ouvido (BENJAMIN, 2012, 
p.221). 
 

Os bebês subvertem a lógica posta. Eles tecem e fiam. Pelas histórias 

contadas e recontadas (a linguagem como ponto articulador da atividade) há a 

possibilidade de comunicarmo-nos, compartilhar acontecimentos, experiencias, 

ideias. Esse fazer tem fundante papel na constituição social do bebê. Como podemos 

ver no registro de campo acima, os bebês apresentam cada qual expectativas 

diferentes em relação aos desdobramentos que a história pode ir tomando. Nesse 

enfrentamento social onde a ação de um reverbera na reação do outro, os bebês vão 

se constituindo coletivamente. Como afirma Souza (2012), “o enunciado verbal não 

se limita ao indivíduo que o expressa, mas pertence também ao seu grupo social” (p. 

61).  

 
É forçoso pensar na história do Alfaiatezinho Valente, poder-se-
ia imaginar também a bela adormecida redespertada com um 
tiro, Branca de Neve libertada da maçã por um tiro, Chapeuzinho 
Vermelho salva em um tiro. O tiro atinge a existência dos 
bonecos à maneira dos contos de fadas, com aquela violência 
salutar que decepa aos monstros a cabeça e os desmascara 
como princesas. Assim como naquele grande portal sem 
inscrição: quando se alvejou bem, ele se abre e, (...) Se se acerta 
na mosca, há uma explosão e o cavaleiro, com seu cavalo, cai 
de cabeça para baixo, mas permanece, bem entendido, sentado 
sobre ele (BENJAMIN, 1987, p. 51). 
 

Benjamin aqui nos fala sobre a imaginação do bebê que é potencializada a 

cada narrar autoral do conto de fadas. O tiro é salutar para salvar o cavaleiro, a dama. 

Sim, mas o tiro salva também o monstro quando o alveja. O príncipe está escondido 

dentro dele. O monstro é desmascarado pela imaginação do bebê. 

- A orelha do lobo! Grita Joana. Tiago gargalha.  
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O bebê consegue, imaginando, reinventa a realidade e o lobo se transforma 

em príncipe. Ele decepa o lobo dando sentido ao tiro que ele levou.  O tiro é salutar 

para que ele possa começar uma nova vida. Para ter uma continuidade de ação na 

vida... a violência sucumbe à segurança que a realidade imaginada e agora vivida no 

encontro com o outro traz à tona: 

 - Calma, ele já foi embora! Vem! Diz Andrea à amiga Adriana. 
 

Não são as coisas que saltam das páginas em direção à criança 
que as contempla - a própria criança penetra-as no momento da 
contemplação, como nuvem que se sacia com o esplendor 
colorido desse mundo pictórico. Frente ao seu livro ilustrado a 
criança coloca em prática a arte dos taoístas consumados: 
vence a parede ilusória da superfície e, esgueirando-se entre 
tapetes e bastidores coloridos, penetra num palco onde o conto 
de fada vive (...) Ao inventar estórias, as crianças são cenógrafos 
que não se deixam censurar pelo ‘sentido’. (...) de repente as 
palavras vestem seus disfarces e em um piscar de olhos estão 
envolvidas em batalhas, cenas de amor e brigas. Assim as 
crianças escrevem, mas assim elas também lêem seus textos 
(BENJAMIN, 1984, p.55). 
 

Ouso dizer que ao longo do ano letivo em diversas creches esse conto é 

recontado inúmeras vezes para um mesmo grupo de bebês. A cada contação, a 

compreensão e interpretação da história é diferente, assim como as narrativas 

intersubjetivas que constroem se tornam mais sofisticadas. A cena acontece por 

dentro da mesma rotina instituída. Como afirma Corsino (2012) “O que dá sentido ao 

cotidiano das crianças é justamente a possibilidade de estabelecerem relações, de 

participarem de processos que se inter-relacionam, em que uma atividade se 

desdobra em outra de forma integrada" (p. 116). 

Pode-se dizer, então, que tendo os bebês a possibilidade de imaginar, de 

construir hipóteses, de trazer elementos subjetivos que vão constituindo a sua 

trajetória de desenvolvimento nas (inter) ações entre seus pares, entre os adultos, 

eles se sentem capazes para agir e experimentar um lugar de autonomia subvertendo, 

muitas vezes, a lógica de uma rotina rotineira.  

Compreender que no cotidiano institucional há uma rotina, mas que não se 

resume a ela (BARBOSA, 2000, p.96) é importante para que possamos pensar um 

novo caminho de construção para uma rotina pedagógica que dê espaço e voz às 

manifestações culturais (criativas) dos bebês. 
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(...) se levamos em conta as manifestações infantis na 
estruturação de nossos fazeres, o cotidiano define-se de modo 
vivo, construído pelos adultos com as crianças, num plano 
dialógico. Nesse cenário, considera-se a criança como sujeito 
social, com ideias e movimentos que contribuem na organização 
da vida coletiva, participante de relacionamentos de troca com 
os adultos e outras crianças. a potência inventiva da criança é 
valorizada, abrindo espaço para a diferenciação, no contraponto 
da repetição de padrões no curso do desenvolvimento (...). 
Torna-se importante que o planejamento das práticas possa 
nascer da observação das manifestações infantis 
(GUIMARÃES, 2011, p. 50-51). 
 

O cotidiano institucional é esse lugar, na contramão da rotina, onde podemos 

encontrar fissuras para sair desse tudo se faz igual todos os dias. Para que isso 

aconteça,   

 
Que elementos da observação entre adultos e bebês revelam e 
impactam nos modos de se estar junto com o bebê no cotidiano? 
O que se pode conhecer e aprender sobre os bebês, dedicando-
se interessada e detalhadamente na relação com eles? Que 
elementos dessa observação podem revelar um saber do bebê? 
(MATTOS, 2018, p. 101) 
 

Nessa observação dedicada, voltada a pensar o bebê como pessoa que é, 

fazedor de cultura, que interfere no mundo e o atualiza a cada encontro com o outro, 

poderemos achar um caminho para que nossas práticas pedagógicas se entrelacem 

com a educação e o cuidado com/a partir/entre os bebês.  

 

5.3 Caminhos propositivos – a formação docente 

 

Apesar de todas as conquistas legais, da expansão do acesso e 
da vasta produção acadêmica voltada para a Educação Infantil 
nos últimos quinze anos, constatamos que as práticas, 
especialmente nas creches, ainda não garantem um 
atendimento de qualidade. Esse fato coloca em discussão a 
qualidade da formação dos profissionais que atuam nesse 
segmento da Educação. Vemos que, ainda hoje, as práticas de 
formação parecem investir, prioritariamente, em “encontros que 
têm por objetivo conduzir os professores à aquisição de técnicas 
e/ou habilidades que lhes permitam a implementação mais 
eficaz de modelos e propostas curriculares de cuja concepção o 
professor não participa (KRAMER, 2005, p. 157). 

 

Como se estabelece o que de fato é fundante ou não como caminho 

pedagógico?  Quais os objetivos dessa (s) escolha (s)? Como o educador infantil se 

insere nesse construir? Ele colabora nesse pensar e fazer ou já “recebe” a informação 
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de uma rotina pré-estabelecida? Em que momento essa rotina é refletida? Os bebes 

dão conta de entendê-la? E a formação dos educadores: é voltada a pensar essa 

construção?  

As manifestações infantis são sinais para a reflexão e o (re) pensar sobre os 

modos de planejar as rotinas pedagógicas: a construção de novos sentidos que deem 

sentido às ações dos bebês nesse espaço-tempo coletivo e institucionalizado.  

Para (re) pensarmos a rotina de/para bebês no contexto da creche, a partir de 

suas demandas, é preciso também conversarmos entre nossos pares sobre a 

concepção que sustentamos acerca de quem é o (são) bebê (s) e a relação com ele 

(s) no cotidiano. No afeto, é vida que segue...e quando nos afeta a mudança acontece.  

Nesse sensível lugar que os bebês nos convocam a estar no dia a dia da docência, o 

que nos afeta? Para quem falamos? De qual lugar falamos? 

 
Cresci brincando no chão entre formigas. De uma infância livre 
e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas 
do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser 
criança, a gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha, de 
uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. (...) Eu 
tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em 
algum lugar perdido onde havia transfusão da natureza e 
comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos. Era o menino 
e o sol. O menino e o rio. Era o menino e as árvores (BARROS, 
2008, p. 11). 

 

Revisitar a criança que há em nós é exercício alteritário no percurso formativo. 

Mais ainda, pensar em quem são os bebês no/do mundo histórico, político, social 

do/no qual compartilhamos a experiência da vida.  Somos sujeitos de um tempo. 

Brincamos entre as formigas? Ou brincávamos e já não mais conseguimos?  

Somos educadores da infância, sim, vejam só, e o que fazemos para nos 

encantar pelos bebês, sem romantizar, pois, como afirma Benjamin (1984) “as 

crianças... ensinam e educam os atentos educadores” (p. 88) quando estamos nessa 

relação que se pretende dialógica, a fim de viver com e entre eles uma vida que valha 

a pena ser vivida (WINNICOTT)?  

 
Somos educadores. Multiplicadores de cores, sons, 
movimentos? Ou reprodutores do cinza, silenciadores das vozes 
e repressores dos movimentos? No dia-a-dia educativo, são 
muitos e diversos os caminhos a seguir. Há escolhas a fazer. E 
então? Para não cairmos na rigidez de uma prática pedagógica 
cinzenta, “merecemos ler as letras e as palavras de gentileza”, 
que toquem e provoquem razão e emoção, cognição e afeto, 
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para assim, quem sabe, seguirmos a direção da luz que poderá 
iluminar a busca de nossas próprias linguagens, de nossas 
próprias cores. Se minhas linguagens, minhas formas de 
expressão estão reprimidas, esquecidas, aprisionadas e 
reduzidas à escrita, como propor para as crianças que vivam 
suas múltiplas linguagens, dando formas coloridas a suas 
diferentes expressões? Impossível! (OSTETTO, 2004, p.82). 

 

A busca (persistente) por uma formação (inicial e continuada) que 

problematize conceitos (teoria), atualize-os pelos  enfrentamentos cotidianos (prática)  

e que seja voltada ao cuidado (de si e do outro),  é potente exercício político, ético e 

estético  porque, na procura intencional, organicamente, refletimos o que nos  afeta 

na relação que experenciamos entre os bebês.  É um movimento circular que se 

renova no encontro com. 

Assumir, portanto, como princípio político, ético e estético de formação (mas 

não só) o movimento de curiosidade que se manifesta pela procura é querer 

compreender, também, a que sentido37 a palavra nos remete enquanto procuramos. 

Somos seres inconclusivos no processo de viver em processo. Buscamos na 

interação com o outro, aprender socialmente. Nesse aprender dialógico descobrimos 

que aprendendo também se ensina.  

 
Natureza dialógica da consciência, natureza dialógica da própria 
vida humana. A única forma adequada de expressão verbal da 
autêntica vida do homem é o diálogo inconcluso. A vida é 
dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 
interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o 
homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os 
lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-
se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido 
dialógico da vida humana, no simpósio universal (BAKHTIN, 
2006, p. 348). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Segundo Bakhtin “A relação com o sentido é sempre dialógica. O ato de compreensão já é 
dialógico (1997, p.350).  
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5.4 Caminhos propositivos – o registro como reflexão da prática 

 

A professora convoca para o parque e pede: - Dá a 
mão para o amigo. 
Laura fala: - Vem, tia Ana! E segue ela de mão dada 
com Samuel. 
Samuel olha para mim:  – Pode sair, pode? 
-Vamos! Digo eu, oferecendo a ele minha mão. 
Samuel apaga a luz, Artur fecha a porta e procura 
acolhimento para seguir no abraçar de nossas mãos. 
Somos os últimos. 

 
(Caderno de campo. Categoria: Filas. 23 de 
maio de 2019) 

 

O registro documental do dia a dia dos bebês é exercício continuado de 

formação, ferramenta pedagógica para repensar as práticas docentes, de forma 

propositiva, a partir/entre/com os bebês. No exercício da escrita e reescrita, é 

processo do que se constitui como cena se anuncia. Voltamos nossa escuta e olhar 

para o outro que se apresenta diante de nós. Vamos até ele no ímpeto de narrar pela 

escrita, a cena (com) partilhada.  Acolhemos a experiência cultural socialmente vivida 

entre: nas brechas do cotidiano vislumbramos como desvio criativo, no detalhe da 

cena, o sentido que o outro bebê dá para a ação que ele, ali, no encontro, constrói, 

transforma e (re)cria. É a realidade imaginada ...transformada em realidade do 

cotidiano. Construímos, assim, uma rotina que faz sentido e que supõe continuidade 

a uma vida que valha a pena ser vivida (WINNICOTT,1975). 

O redimensionamento do cuidado, não como tarefa a ser cumprida no dia a 

dia, mas como potente gesto pedagógico, momento (s) singular (es) de cumplicidade 

entre adultos-bebês. 

Cumplicidade operante que considere a capacidade de estar só 
do bebê como algo relativo a um mundo interno que o leve à 
crença de um mundo externo benigno, como algo conquistado 
nessa zona de silêncio que se dá na confiança. Confiança 
envolve a conquista do amadurecimento, algo tecido pouco a 
pouco pelo bebê nas relações cotidianas, nas rotinas que, tanto 
sustentam a permanência do que foi conquistado e, desse modo, 
garante o sentimento de previsibilidade, quanto afiançam a 
apresentação de coisas e situações novas (...) (MATTOS, 2018, 
p. 107-108). 
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São 14h32m. Os bebês brincam na sala. Estou 
sentada num local onde consigo visualizar vários 
cenários repletos de objetos que são possibilidades 
de criação. Naquele momento, sou porto seguro 
para dar continuidade à imaginação deles.  
Júlia vem até mim com uma peça de encaixe, cor 
rosa e exclama: - É o lobo!  
Eu indago: - No telefone?  
Ela prossegue: – É a mamãe! É o au au! 
Várias lembranças foram personificadas nos objetos 
e se transformaram em significações de vida, de 
cotidiano, naquele momento da brincadeira.  
A essa altura, Júlia já havia voltado para o 
“esconderijo” onde estava.  
Passou-se 5 minutos, volta ela com uma boneca: - 
Ela tá dodói! Foi a Luísa.  
A boneca teve uma das pernas arrancadas e a 
costura se desfez. - Foi a Luísa, dedurou novamente 
ela a amiga. 
Sugeri que colocássemos um remédio no local. 
Pegamos o remédio (um garfo) e passamos. Ana 
Júlia e Nicole também se aproximam, percebem ali 
o desejo da amiga em ajudar o outro boneca e nos 
informam que a barriga da boneca também tem um 
dodói. O garfo (remédio) foi compartilhado e todas 
colocaram o remédio na barriguinha da boneca. A 
professora vê a cena de longe e diz que o lobo 
também ficou sem perna. Ela diz para as meninas 
que vai levar a boneca e o lobo para casa para que 
eles fiquem bons de novo. Ela fala que vai colocá-los 
no armário. Acaba a brincadeira.  
* 
Ana Júlia vai e volta com uma bolsa no ombro e uma 
boneca nos braços. –Tchau, tia Ana, vou trabalhar! 
Eu devolvo: - Bom trabalho, cuidado na hora de 
atravessar a rua! E cuidado com sua boneca. 
Davi percebe a movimentação perto de mim e traz, 
segundo ele, o papá. Pergunto: Quem fez?  
Ana Laura o interpela: - Foi o filho!  
Davi continua: - É a abóbora. Caiu do cachorro, diz 
enquanto segura um garfo em uma mão e na outra 
traz a abóbora num prato de cor rosa. 
* 
Ruan e Rafaela estão destacados. Ela brinca com 
alguns brinquedos apoiada na mesa. Ele está 
distraído com um carrinho.  
* 
Júlia brinca com um ferro.  - O que você está 
fazendo, Júlia? Pergunta a professora.  
– Júlia provoca:  Estou passando roupa, ué! 
* 
Ana Júlia (que já voltou do trabalho) chega com uma 
mamadeira com líquido que simula a cor do leite. 
Com a boneca no colo, senta-se do meu lado como 
quem senta ao lado da comadre e se imagina 
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cuidadora da sua querida, a embalando e a 
alimentando, dando a ela o “leitinho” da tarde. 
 

Caderno de campo. Categoria: brincadeiras. 04 
de junho de 2019) 

 

 

5.5 Os espaços – de quem são, para quem são pensados? 

 

Será necessário, então, ampliarmos os espaços e os 
tempos de movimentarem-se livremente, assim 
como relaxar, meditar, estar atento a respiração, 
melhorar a alimentação, cuidar da postura. 
 
                                       Léa Tiriba (2008, p. 49-50) 

.  

O bebê que chega à instituição escolar convoca-nos a refletir, entre tantas 

outras coisas: De onde ele vem? Quem ele é? Quais os saberes do cotidiano de uma 

realidade social e cultural vivida fora da escola o bebê traz para o contexto 

institucional? Os saberes que traz são mapeados como possíveis ponto de partida 

para planejamento de uma possível rotina instituinte que convide a interações sociais 

entre pares? As regras sociais institucionais são estruturadas de forma a ser contorno 

para especificidades dos bebês em sua busca por existir constituição da sua 

autonomia? 

 
Quando o adulto aprende a ver a criança, sabendo que ela é um 
ser ativo, conseguirá mais facilmente notar como ela se 
relaciona com o espaço, com os objetos, com os outros, vai se 
dar conta de como acontece a interação com o grupo. A essa 
altura, e somente a essa altura, ele poderá programar a 
subdivisão dos grupos, a produção ou a aquisição dos materiais 
apropriados, a avaliação, a estimulação; tudo isso baseado em 
dados empíricos e não em hipóteses abstratas que, por sua vez, 
muitas vezes são emprestadas de outras faixas etárias ou de 
situações completamente diferentes daquelas das creches, 
sendo, por isso, diferente também o comportamento das 
crianças (MANTOVANI E PERANI, 1999, p. 83). 

 

Problematizando a perspectiva de se planejar rotinas que deem sentido ao 

fazer do bebê no encontro com o seu outro, há de se buscar espaços físicos que 

corroborem com esse princípio, que ajudem esse bebê a ampliar suas manifestações 

culturais, que convoquem à experiências potentes no contexto coletivo de Educação.  

Como isso se dá dentro de uma instituição escolar? 
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As ações da criança são simultaneamente individuais e únicas, 
porque são formas de ser e de estar no mundo, constituindo sua 
consciência e sua subjetividade, e coletivas na medida em que 
são contextualizadas e situadas histórica e socialmente 
(BORBA, 2012, p. 5). 
 

Trazendo os eixos norteadores das diretrizes básicas da educação infantil: as 

interações e as brincadeiras, volto meu olhar interessado e direcionado ao que o bebê  

faz: a buscar, no contexto da creche, nos movimentos corporais, nos gestos, nas 

minúcias das ações dos bebês, elementos que indiquem caminhos de aproximação 

para pensar uma rotina que, na contramão da interdição, os acolha em sua inteireza 

brincante, e possa ser processo para a ação...no mundo:  

 

 
no brincar, as crianças vão também se constituindo como 
agentes de sua experiência social, organizando com autonomia 
suas ações e interações, elaborando planos e formas de ações 
conjuntas, criando regras de convivência social e de participação 
nas brincadeiras. Nesse processo, instituem coletivamente uma 
ordem social que rege as relações entre pares e se afirmam 
como autoras de suas práticas sociais e culturais (BORBA, 2012, 
p. 67). 

 

O espaço da creche é palco para as manifestações criativas dos bebês.  Pode-

se pensar em   três ideias que muito ajudam a entender como isso se dá.  

O espaço deve ser flexível: os espaços escolares são preparados fisicamente 

para os bebês e devem ser capazes de se adaptar às transformações que 

acontecerão com as possíveis intervenções criativas das crianças, podendo, assim, 

ser ressignificados. 

Deslocamos o foco para questões tais como "como a criança 
sente?"; "como se expressa em diferentes canais (corporal, oral, 
etc.)?"; como experimenta diversos materiais?"; como cria 
sentidos sobre nossa realidade, no contato com o que se dispõe 
desta realidade para ela?" (GUIMARÃES, 2012, p. 90). 
 

O espaço deve ser relacional. Segundo Guimarães (2012) “espaços e objetos 

catalisam encontros e favorecem a expressividade” (p.95), devem ser espaços que 

provoquem interações e brincadeiras para dar vez aos sentidos, às experiências dos 

bebês enquanto estão naquele grupo social, se relacionando com o outro. 

De que modo a organização dos materiais nos espaços 
favorecem a autonomia dos bebês? 

 
(Registro de observação. Ana Cristina, maio de 2019) 

 



60 
 

O espaço deve ser instigador, não só com brinquedos prontos: é interessante 

que haja, também, materiais não estruturados para que os bebês possam entrar em 

contato com formas, texturas, superfícies, potencializando sua criatividade, sua 

percepção, seu toque, sua observação diante desses objetos porque 

 
o espaço e os objetos que o constituem instigam pelo que 
convidam. Às vezes convidam ao deslocamento, às vezes à 
observação. (...) cabe ao educador atentar para o encontro das 
crianças com os objetos e os espaços, compreendendo e 
mapeando as possibilidades que daí surgem (GUIMARÃES, 
2012, p. 98). 
 

Momento do parquinho. A coordenadora chega no 
local com duas caixas de brinquedos e as coloca 
próximo de onde estou. Enquanto abro uma delas, 
percebo os bebês se aproximando. Agem com 
pertencimento àquele momento. Mexem de lá e de 
cá, buscam objetos para seus projetos.  
A certa altura, eu e João começamos a brincar com 
uma corda de pular que se transforma, na nossa 
brincadeira, em um microfone e um fone de ouvido. 
Enquanto eu, com o microfone falava, ele colocava 
o outro lado da corda no ouvido e respondia a minha 
pergunta.  E seguíamos na troca da interlocução 
entrosada.  
Outro brinquedo chama a atenção dele. Uma 
máquina fotográfica que estava em meu colo. Eu 
percebo e começo a tirar fotos. Ele deixa a corda de 
lado, percebe o meu movimento e... posa para mim. 
Sorridente, ele pede que eu tire mais, muda a pose. 
João não é um bebê que se permite sorrir muito, mas 
nesse instante ele está inteiro em sua ação. Está 
brincando.  
O palco da cena vai sendo preenchido por eles: Raul 
chega perto de nós com um pente na mão. Ao ver 
uma caixa no chão, deixa o pente no chão e se dirige 
ao novo objeto. Raquel mostra a minúscula prancha 
em suas mãos e diz que vai à praia com a mãe dela. 
Alessandra me apresenta a sua boneca. Dá comida 
a ela. Há um xale no meio dos brinquedos. Proponho 
que seja a cama da boneca dela. Ela aceita a 
sugestão. Um instante depois, a pega de volta e a 
nina. Joana pega uma bolsa e a enche de 
brinquedos. Pede que eu a feche: é quase 
impossível. Negocio com ela que tire algumas coisas 
de dentro: - Tá bom, diz ela. Joana segue em sua 
brincadeira, mochila nas costas e bolsa a tiracolo e 
vai...imaginando. 

(Registro de Campo. Ana Cristina e Nazareth. 16 
de maio de 2019).  
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Espaços revelam concepções.  

Os bebês têm direito a usufruir de todos os espaços possíveis na instituição: 

um espaço flexível se transforma pelas interações das crianças, instigadas e 

instigadoras, num lugar. "O espaço é algo projetado, o lugar é construído nas 

relações” (GUIMARÃES, 2012, p. 92). 

 

5.6 Os tempos institucionais:  o que é efetivamente vivido no que é proposto 

nesses tempos estabelecidos?  

 

A compreensão geográfica38 do mundo modificou-se. Os espaços que antes 

eram segregados, e, portanto, fragmentados, dão lugar à globalização das cidades, 

fazendo emergir a necessidade dos “contratos” sociais, redesenhando a dinâmica dos 

espaços e tempos no/do modo de vida. 

Do ritmo cíclico da natureza, passou-se a ter muita importância o ritmo linear ao qual 

o relógio convoca. Tempo de começar, tempo de terminar. O planejamento desse 

tempo passa a ser coletivo, e o tempo interno e externo, ou seja, o tempo singular e o 

social passam a se confundir (BARBOSA, 2006). 

Como a construção da noção de tempo se dá na Educação Infantil? 

 

São 13h20m. Anna Laura e Nicole acordam, 
levantam-se e são orientadas a calçar seus chinelos. 
Saem do colchão e vão até o outro lado da sala para 
isso.  
* 
Às 13h25m A professora (1) acende a luz. Andrea, 
flor mais bela, está de tranças. - Quem fez cocô? 
Pergunta a professora (1). Mateus se apresenta. As 
crianças despertam porque são convocadas. A sala 
está silenciosa. Parece que tudo está em câmera 
lenta. Raquel é a única que dorme. A professora (1) 
pede que Joana acorde a irmã. Ela acarinha Raquel 
com doçura, no ir e vir das mãos no rosto da irmã, 
até que a menina acorda. Roberta senta-se ao meu 
lado, ainda sonolenta. - Dormiu muito! Diz ela, 
ensaiando um sorriso preguiçoso, referindo-se à 
Raquel. 
* 
Hora do lanche. São 13h30m. É melancia. Adriana, 
Roberta, Joana repetem a fruta. Mateus chega às 

 
38 Por conta das rotas marítimas. 
Ver mais em BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Os usos do tempo. Por amor e por força: rotinas na 
educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
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13h40m. Estava trocando a fralda. Senta-se à mesa. 
Vê a melancia. - Eu quero! A professora (2) dá um 
pedaço a ele: - É meu!!, diz ele, desejoso pela fruta 
vermelha (com caroços). 
Mônica deita a cabeça de lado, a encosta na mesa, 
ainda sonolenta. Ela não está muito interessada na 
fruta. Quer mais soninho.  João repete. Rápido. Já é 
hora de partir. 
* 
São 13h45m. Levamos as crianças para lavar as 
mãos. A professora (1) vai buscar uma toalha limpa. 
Não há toalha. A professora (1), então, pede às 
crianças que balancem as mãos para secá-las. 
Na sala, Andrea diz que quer fazer atividade. A 
professora (1) diz que vai pegar o material e, 
enquanto providencia isso, colocará um vídeo. 
Roberta pede Patrulha Canina. Andrea e Joana 
tentam negociar outro vídeo. A professora (1) 
medeia: Roberta pediu a Patrulha, pode ser? Elas 
concordam. As crianças sentam-se à mesa e 
assistem ao vídeo. Enquanto isso... 
* 
A professora (1) retira os colchonetes. As 
professoras (1 e 2) conversam acerca do banho. 
Quem vai tomar, quem não vai. Esse é o primeiro dia 
realmente mais frio e o que me parece é que não foi 
combinado ainda com os pais de cada bebê o que 
seria feito em relação a essa questão. Mateus, 
Joana, Raquel, Roberta e Adriana foram os 
“premiados” de hoje. 
 

(Registro de campo. Ana Cristina, 04 de junho 
de 2019) 

 

A ordem espacial se une a ordem temporal para estabelecer as rotinas do 

cotidiano institucional. Os espaços têm uso objetivo, são esvaziados em prol de um 

tempo a ser cumprido ditado pelo artefato relógio que regula os ritmos, dá ordem à 

vida, coordena o tempo da modernidade (BARBOSA, 2006, p. 139). O processo aqui 

não conta. 

A ordem temporal é referencial social, como os calendários, relógios, 

interrupções temporais: isso é internalizado desde as primeiras aprendizagens. Há de 

se perceber que, por exemplo, o relógio está implicitamente e, por várias vezes, 

explicitamente sendo coloca à mostra para as crianças. Regula a vida: é necessário 

regular o relógio biológico do bebê, domando-lhe, então, os desejos as vontades, os 

prazeres. As atividades do cotidiano institucional são organizadas, programada à 

forma e à ordem do tempo: repetindo, ritmando, controlando. 



63 
 

A professora (1) convoca. Hora do parquinho. Fila?! 
Tá, vai lá, fila de dois. De mãos dadas. Caminhamos 
pelo corredor. Chegamos. Há uma turma no espaço. 
Todos sentam. Já sabem que têm que esperar 
sentados. O espaço é liberado. 

*             
Sala. Hora da água. Crianças sentadas. 
Aguardando. Uns repetem. 
Outros não. Sede? Sei lá. Pra que perguntar? Tem 
que dar. Qual o sentido disso? Naquele momento. 
Depois do parque. Por que não antes? Por quê? 
Rotina. Se eu quero saber, imagina quem participa 
dessa rotina:  as crianças... 

 
(Registros de campo. Ana Cristina, 16 de maio 
de 2019) 

. 

Em contrapartida, a sequência temporal na rotina institucional segue um padrão 

e a repetição dessa padronização pode ajudar a criança a lembrar do que aconteceu, 

do que foi vivenciado e experimentado e do que será feito (as antecipações): 

 
Eu fico para trás com Davi. Ele está descalço. 
Mediado por Benedita ele pega seu chinelo e os 
calça, numa rotina ensaiada, com movimentos 
seguros. Caminhamos de mãos dadas ao encontro 
dos outros. O corredor agora está cheio com outros 
grupos. Passo pela secretaria e Roseli nos olha, 
atenta a um novo movimento. Seu olhar nos 
acompanha até que percebe que ultrapassamos o 
“perigo”. Davi deveria estar com sua turma...a 
rotina...a balburdia do corredor com outras crianças 
que não de seu grupo...a rotina. O imprevisível 
sempre nos alcança...bendito chinelo. 

 
(Ana Cristina. Caderno de campo. 28 de março) 

 

Nesse processo temporal a criança (e os adultos) começa a diferenciar seu 

tempo interno (subjetivo) ao tempo exterior (objetivo), construindo aí hábitos sociais 

daquele grupo social com quem convive no dia a dia. 

Lembro de ter ficado com Analice no colo. Ela estava 
chorosa e ainda insegura de se sentar próximo ao 
grupo. A professora (1) começa cantando uma 
música da Xuxa: - Cinco patinhos foram passear, 
além das montanhas, por cima domar...as crianças 
acompanham repetindo os gestos da professora. 
Acaba a música, ela traz a história do Patinho Feio. 
A professora (1) tenta fazer com que a atenção das 
crianças esteja voltada inteiramente para a 
contação. Tenta, algumas vezes, retirar do 
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momento, ações, objetos, que possam desviar a 
atenção das crianças. Difícil... 

 
(Ana Cristina. Caderno de campo. 28 de março) 
 

A noção de tempo está aqui implicitamente sendo trabalhado com os bebês. O 

“certo” é que “aprendam” qual é a sequência, qual é o próximo passo nessa rotina 

construída.  

(...) em virtude das circunstâncias controladas, pôde haver um 
princípio, um meio e um fim para o que aconteceu; foi um 
acontecimento total (...) os acontecimentos totais habilitam os 
bebês a dominar o tempo. Eles não começam por saber de 
antemão que quando alguma coisa está em marcha terá um fim 
(WINNICOTT,2014, p.86). 

 

Quando isso não acontece, o educador lança mão de estratégias para que essa 

dinâmica seja introjetada no bebê. Como provocação a esse fazer temporal do 

cotidiano, questiono: o porquê desse movimento formatado? Já que há estratégias 

para que uma sequencialidade rotineira seja compreendida, estruturada e efetivada 

como rotina instituída, por que não se confabula com e entre estratégias que 

possibilitem ressignificar a rotina institucional de  forma a possibilitar o educador a 

organizar atividades que convidem à autonomia dos bebês, com sentido e 

continuidade do uso desse tempo. O educador se dá conta desse automatismo em 

seus fazeres diários? Há sentido na sua prática?  O professor dá sentido a sua 

prática? 

 
Para considerarmos uma criança ativa, exploradora e criadora de 
sentidos, é preciso pensar um espaço e um educador que deem apoio 
aos seus movimentos, que incentivem sua autoria e autonomia, que 
contribuam para a diversificação de suas possibilidades 
(GUIMARÃES,2009, p. 94). 
 

Problematizar como concebemos as práticas educativas, as relações sociais: é 

compromisso e comprometimento em nossa docência. A formação continuada como 

possibilidade de estranhamento, de estudo aprofundado, com efeitos práticos na/da 

própria prática. É o perceber-se docente.   
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6  

SER PEDAGOGA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – MARCAS DA EXPERIÊNCIA 

VIVIDA 

 
 
 
 
 

 
Figura 7 

 
 

 
 
 
 
 

O vento também é um mistério: às vezes, começa antes da chuva, 

e de vez em quando começa por nada. 

É só vontade de ventar. 
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Nessa caminhada, entrelaçada pelo estudo da infância, comprometida com a 

ética, me vi pesquisadora problematizando a própria formação. Nas experiências 

provocadas pelo cotidiano de pesquisa, o estranhamento de uma realidade 

institucional racional e técnica, sensibilizou meu olhar, a minha escuta, e ressignificou 

as lentes pelas quais eu via o meu processo formativo.  

Alterar-se para questionar, estranhar o que se apresenta diante de nós. 

Deslocar-se no encontro com o outro, construindo-se autor do que é pensado, 

refletido, questionado, atravessado por escolhas.  

Nesse fazer junto o cotidiano, atravessados por essa grande trama de 

relações que nos afetam com e entre, somos ajudados a humanizar nossa prática, 

enxergar o que antes não víamos: a miudeza dos gestos, as formas singulares dos 

bebês construírem significados no mundo. O poeta diz que “Desaprender 8 horas por 

dia ensina os princípios.” (BARROS, 2009).  Esse desaprender, na docência, vai nos 

constituindo e fazendo compreender, como demonstra, Didonet: 

 
Educar e cuidar, duas ações separadas na origem dos serviços de 
atenção à criança pequena, tornam-se, aos poucos, duas faces de um 
ato único de zelo pelo desenvolvimento integral da criança. Cuidar e 
educar se realizam num gesto indissociável de atenção integral. 
Cuidando, se educa. Educando, se cuida. Impossível um sem o outro 
(DIDONET, 2011, p.13). 

 

Gosto de dizer que, à certa altura da travessia, as teias da docência 

convergiram em trama que desvelou um certo posicionamento coletivo diante do 

mundo. Os fios de trama, ao perpassarem os fios de urdume, iam revelando um 

colorido singular àquela costura. No tecer entrelaçado, os fios, indo e vindo, davam 

contorno aos encontros de formação. O sentido que íamos dando à urdidura era 

suporte à polifonia melódica de vozes, que compunham, a partir da inteireza da 

escuta, novo entrelace de fios.  A cada novo encontro formativo, coloridos outros eram 

tecidos, nesse (re) alinhavar dos fios, pelas mãos dos que pensam junto a Educação. 

A urdidura segue firme. Continuemos juntxs... 

Há aí, nessa comunicação de experiências (PEREIRA, 2012, p.46) a que o 

encontro sensível provoca em si (e no outro), um ponto de encontro: o fragmento. 

Reconhecemos no detalhe da história que o outro nos conta, semelhanças com a 

nossa própria história. Reconhecemo-nos na diferença. É autoconhecimento. É 

conhecimento. Construímos com. Damos sentido às nossas percepções. 
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O que se torna acessível, então, são os fragmentos constitutivos do 
cotidiano, pequenos detalhes que, de forma miniaturizada, são 
estilhaços das grandes transformações. São esses pequenos 
estilhaços, muitas vezes esquecidos e banalizados, que aguçam a 
percepção humana e demandam a estas intermitentes questões 
(PEREIRA, 2012, p. 28). 
 
 

Esse trabalho traz uma narrativa que se completa no olhar do outro, do 

interlocutor com o pesquisador que estranha, dialoga, recorda do vivido e assina seu 

pensamento na busca persistente pela verdade, por sua autoria e que, assim, se 

posiciona especificamente em relação à pesquisa, trazendo minúcias desse processo 

que diz muito de si e do outro. 

Para além disso, o trabalho estreita pontes entre teoria e prática, sugerindo 

como movimento potente de formação inicial e continuada o vínculo dialógico entre a 

Universidade e a Educação Básica. O projeto de extensão que foi base para a 

pesquisa realiza tal movimento.  

É importante dizer que já há desdobramentos desse fazer. A intenção de 

construir conhecimento com e entre forjou entre professores e gestão da educação 

básica, como ação propositiva do projeto (referência que foi para o presente trabalho), 

potente movimento de formação continuada que convoca ao diálogo39.   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
39 Duas professoras da UMEI Regina Leite Garcia são membros do grupo de estudos GERAR. Em 
2019.2, quatro professores da mesma instituição voltaram à universidade no desejo de se dedicar à 
formação continuada. Desse modo, fizeram parte do Curso de Extensão “Bebês e crianças pequenas: 
concepções e práticas em debate” realizado na Universidade Federal Fluminense (UFF) no segundo 
semestre de 2019 (carga horária: 60 Horas). 
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