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RESUMO  

 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia Noturno e 

resultado do curricular obrigatório do Curso, na turma Laranja, uma turma de berçário, 

da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo, UFSM. Teve por objetivo compreender 

o trabalho de constituição da docência com bebês no processo formativo vivido no 

estágio; retomar as teorias trabalhadas ao longo do curso, as construções teóricas 

que foram sendo construídas, compreendendo o vivido através das narrativas, no 

estágio, na minha constituição de docente de bebês.  Tais reflexões basearam-se nas 

teorias de Carvalho e Fochi (1981), Ferreiro (1993), Filho (1993), Corsino (2012), 

Flores e Albuquerque (2015), Ostetto (2017). O caminho metodológico realizado, parte 

das minhas narrativas, dos registros e análises teóricas realizadas diariamente, 

começando nas observações, e posteriormente no estágio. As narrativas do vivido no 

processo formativo, no estágio, permitiram a minha descoberta e transformação num 

espaço e tempo institucional, coletivo com bebês, a compreensão e interpretação da 

constituição da docência com bebês, uma docência sensível, voltada para a escuta.  

 

 

  

Palavras-chave: Docência com bebês.  Processo formativo. Práticas pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 
 

A escolha desse Trabalho de Conclusão de Curso partiu do estágio obrigatório 

da educação infantil, quando precisei escolher qual a turma que eu iria atuar. 

Analisando minha caminhada durante o curso, disciplinas, eventos, congressos, 

seminários e estágios extracurricular, percebi que não foi falado em docência com 

bebês, pouco discutido o que é ser bebê e como desenvolver um trabalho com essa 

faixa etária. Observei que quando se falava em pedagogia na educação infantil, não 

se incluía o berçário, crianças bem pequenas, é como se os bebês não tivessem vez, 

não precisassem de um olhar atento, reflexivo, cuidadoso e amoroso.  

Outra questão que me deixava inquieta era perceber que as escolas tratavam 

os bebês e as crianças bem pequenas apenas com um olhar voltado para o cuidado, 

sem planejamento para essa faixa etária. Então me questionava, o que 

acontece/aconteceu para entenderem o berçário nesse nível? Onde está a grande 

falha? É na administração escolar, coordenação pedagógica ou vêm antes mesmo 

disso, no processo formativo dos profissionais? Hoje analiso e concluo que sim, há 

uma fragilidade que vem desde os processos formativos, na graduação, no Curso de 

Pedagogia. Fiquei 5 anos e meio dentro da universidade e não vi falar de bebês e das 

crianças bem pequenas, assim pergunto, por quê?  

São crianças, precisam sim de cuidados, porém também é preciso de um olhar 

pedagógico, afetivo, de profissionais bem preparados para estarem atendendo esse 

público alvo. Partindo desse pressuposto, pensei na minha trajetória, passei por 

diversas crianças, turmas da pré-escola, turmas de multi-idade e multi-seriada através 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência/PIBID, e vivenciei 

práticas em algumas turmas do Ensino Fundamental, mas nunca tinha trabalhado com 

bebês e crianças bem pequenas, no berçário.  

Nesse sentido, resolvi me desafiar e realizar o estágio curricular obrigatório do 

Curso de Pedagogia Noturno, na turma Laranja, uma turma de berçário, da Unidade 

de Educação Infantil Ipê Amarelo, UFSM. Esse Trabalho de Conclusão de Curso teve 

por objetivo compreender o trabalho de constituição da docência com bebês no 

processo formativo vivido no estágio; retomar as teorias trabalhadas ao longo do 

curso, as construções teóricas que foram sendo construídas, compreendendo o que 
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vivi através das minhas narrativas, no estágio, na minha constituição de docente de 

bebês. Sendo assim, primeiramente procurei estudar sobre a docência com bebês, 

busquei aportes teóricos, me inseri no projeto de pesquisa intitulado “A escuta dos 

bebês e das crianças pequenas na Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo”, 

coordenado pelas professoras Daliana Löffler e Vívian Jamile Beling, 

consecutivamente iniciei as observações na turma. 

Com as observação, registros e análises diárias, pude conhecer as crianças, 

conhecer o ambiente de trabalho e as propostas da Unidade, conhecer as famílias 

que estavam envolvidas no processo de aprendizagem e a partir desse breve 

conhecimento, analisar os movimentos, as expressões, as comunicações dos bebês, 

registrar os momentos, para conseguir desvendar um planejamento adequado para 

aquela faixa etária. Dessa maneira concordo com Ostetto (2017) quando diz que  

Ao escrever sobre o cotidiano vivido com as crianças, o professor cria espaço 
para refletir sobre seu fazer, abre possibilidades para avaliar o caminho 
pedagógico planejado, redefinindo passos ou reafirmando o caminhar. O 
exercício do registro diário oportuniza, de maneira ímpar, a articulação entre 
aspectos teóricos e práticos, implicados na ação docente, entre conquistas 
realizadas e desafios mapeados, entre o projetado e o concretizado. (p. 21). 

 Como diz Ostetto (2017), além de conhecer as crianças, o professor reflete 

sobre as suas próprias práticas docentes e analisa a partir dos estudos teóricos. 

Nesse sentido, o meu desafio foi retomar os que construí em termos de conhecimento 

ao longo do Curso de Pedagogia em relação aos bebês para habitar num espaço 

institucional, coletivo para bebês. Portanto o caminho metodológico realizado, parte 

das minhas narrativas, dos registros e análises teóricas realizadas diariamente, 

começando nas observações, - que foi meu primeiro contato com a instituição, com a 

turma, com os 10 bebês, 6 meninas e 4 meninos, uma professora referência e duas 

bolsistas -, e posteriormente com a minha inserção na turma através do estágio.   

(...)um modo de habitar o mundo, um modo de habitar, também, esses espaços 
e esses tempos cada vez mais hostis que chamamos de espaços e tempos 
educativos. Espaços que podemos habitar como experts. Como especialistas, 
como profissionais, como críticos. Mas que, sem dúvida, habitamos também, 
como sujeitos da experiência. Abertos, vulneráveis, sensíveis, temerosos, de 
carne e osso. Espaços em que, às vezes, ocorre algo, o imprevisto (LARROSA, 
2011, p. 25). 
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Narrar o vivido no processo formativo, no estágio, num espaço e tempo 

institucional, coletivo com bebês, me permitem compreender e interpretar como me 

constituí na docência com bebês. Para Larrosa, “é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” 

(2002, p. 21). Essa constituição na docência passou por um processo narrativo em 

que fui fazendo escolhas, escutas, descrevendo todos os momentos vividos, desde a 

organização dos espaços, das propostas, até o momento em como as propostas 

ganhavam vida nas interações entre bebês, bebês e adultos, bebês e materialidades, 

e ao descrever buscava compreender o mundo dos bebês, suas linguagens, e pensar 

em novas proposições desafiadoras ao planejar a partir dos registros e analises.  

Nesse processo de interpretação me descobri e me transformei em docente de bebês, 

numa docência sensível a escuta. 

O presente trabalho estrutura-se da seguinte maneira: No primeiro capítulo, 

proponho um diálogo relatando o contexto da escola, da turma e o vivido no meu 

estágio, na prática com os bebês. A partir dos registros, das observações, análises e 

contribuições de alguns teóricos, o meu empoderamento para pensar o planejamento, 

propostas para bebês na Educação Infantil. No segundo capítulo, descrevo minha 

caminhada, a busca pelo conhecimento, referenciais teóricos sobre a docência com 

bebês, as Diretrizes da Educação Infantil, e como me constituí enquanto professora 

de bebês, as narrativas em que me reconheço e me transformo.  
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CAPÍTULO I 
 

1.1 O Estágio como processo formativo em uma turma de bebês 
 

No primeiro capítulo, proponho um diálogo relatando o contexto da escola, da 

turma e o vivido no meu estágio, na prática com os bebês. A partir dos registros, das 

observações, análises e contribuições de alguns teóricos, o meu empoderamento para 

pensar o planejamento, propostas para bebês na Educação Infantil.  

 

1.2 Contextualização da escola e da turma   
 

  Meu estágio supervisionado da Educação Infantil foi desenvolvido na Unidade 

de Educação Infantil Ipê Amarelo, UEIIA,  uma unidade da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), que atende crianças de 0 a 6 anos de idade, baseada nos 

documentos legais, na legislação, nos direitos das crianças e nas influências teóricas 

italianas, principalmente de Reggio Emilía, onde a criança é o centro e os adultos são 

adultos experientes, que auxiliam nas mediações escutando e reconhecendo as 

múltiplas potencialidades de cada criança. A proposta pedagógica é centrada nas 

crianças, e os planejamentos partem da escuta da criança, dos registros diários, com 

foco nos processos de aprendizagem. 

Desenvolvi o estágio na turma de berçário, quando, no turno manhã (8:00 – 

12:30), o grupo foi constituído por 10 bebês, sendo 7 com 2 anos e cinco meses, 2 

meninas que são gêmeas com 1 ano e 7 meses, a mais nova da turma com 1 ano e 4 

meses e um menino com Síndrome Down; uma professora referência e duas bolsista, 

alunas do curso de pedagogia e da educação especial, e um estagiária da Educação 

Especial que acompanha 3 vezes na semana, na sala junto com o grupo, um menino 

com Síndrome Down. 
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1.2 VIVÊNCIAS COM AS CRIANÇAS PEQUENAS: interpretações dos registros e 

análises  

 

Para a realização do estágio o primeiro passo foi o contato com a instituição, 

conhecer e desenhar a planta da Unidade, depois as observações da turma durante 

duas semanas, com registros e análises teóricas diárias, diversas leituras sobre a 

Educação Infantil e os espaços/momentos adequados para os bebês. Ostetto (2017), 

contribui dizendo que  

Para registrar, no cotidiano vivido com um grupo de crianças, é 
necessário observar ações, reações, interações, proposições não só 
das crianças, mas também do próprio docente. É preciso ficar atento 
às dinâmicas do grupo, às implicações das relações pedagógicas, com 
um olhar aberto e sensível, pois registrar não é uma técnica, nem 
tampouco pode ocorrer de forma autorizada, como a espelhar o real. 
(p. 27). 

Até mesmo o registro é um exercício diário, conseguir perceber os detalhes, 

analisar e apropriar-se é uma gratificação. Nesse sentido, busquei fazer esse 

exercício diariamente, através de reflexões, análises, registros, observações, foi o que 

me permitiu escutar as crianças e crescer nos planejamentos, para a turma Laranja, 

do berçário. Abaixo mostra a Planta da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo. 
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Fonte: Planta do Ipê Amarelo desenho da autora (2018) 

 

Pensar a educação infantil, é partir do pressuposto que é necessário uma 

estrutura física apropriada para receber as crianças pequenas, é conhecer o espaço 

que as crianças estão inseridas, “As plantas baixas, no contexto do estágio em 

educação infantil, são imprescindíveis para a construção do olhar da/o professora/or 
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em formação sobre o espaço” ( Faria; Silva, 2011, p.15), permite um olhar amplo sobre 

o espaço, mostrando todas as salas, espaços de multiuso, pátio, facilitando nas 

propostas de interações com o grupo que estão inseridos.  

Refletir sobre o espaço, é trabalhar com a liberdade das crianças, é 

desenvolver propostas de interação com o meio, instigando a curiosidade, os 

movimentos, a motricidade, o raciocínio, criando possibilidade de crescimento e 

interação pessoal dos pequenos. É saber transitar e oportunizar momentos 

diferenciados a partir do ambiente físico que as crianças e os adultos estão inseridos, 

pois observa-se que muitas vezes as instituições de Educação Infantil acabam 

oprimindo alguns espaços por delimitarem as crianças pequenas, o que acaba 

“impedindo os fluxos que enriquecem a experiência educativa, nas múltiplas relações 

do cotidiano na educação infantil.” (Faria; Silva, 2011, p.23).  

Pensar os espaços implica em pensar as rotinas com os bebês, isto é, pensar 

nos momentos que demandam de tempo e cuidados necessários que fazem parte 

dessa faixa etária (trocas e alimentação). Esse cuidado, chamado de rotina, não está 

desvinculado da proposição por espaços e propostas a serem desenvolvidos, porém 

é preciso conciliar junto a elas o tempo da criança respeitando-a e compreendendo as 

diferentes especificidades de cada um, lembrando que ninguém é igual a ninguém. 

Carvalho e Fochi (1981) salientam que, 

 

Um ambiente que sustente cultural e pedagogicamente a educação 

das crianças e a confiança nelas é a chave para a autonomia. [...] Isso 

significa estar atento aos gestos, às falas, aos movimentos, aos 

desejos, aos desenhos, às brincadeiras das crianças. Escutar o que a 

criança expressa é construir um ambiente em que ela se sinta acolhida 

e segura. É respeitar o tempo de cada criança e sua individualidade. 

(p. 52). 

 

Portanto os espaços devem ser pensando através dos movimentos que as 

crianças trazem cotidianamente, a partir das observações e dos registros diários que 

são observados e analisados. Nesse sentido, observei que havia três meninas que 

estavam em adaptação, como o nome diz, adaptar-se a algo, neste caso, a adaptação 

na educação infantil é um dos momentos mais delicados, onde a criança vai se 

habituando à nova rotina longe dos familiares que são a referência e é dia após dia, 
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eles vão criando um vínculo com os professores, colegas, sentindo-se cada vez mais 

seguros no ambiente escolar.  

Desse modo, para que todas as crianças se sentissem acolhidas e desejadas 

tanto pelos professores como pelos colegas, iniciei o trabalho de um acolhimento com 

as crianças, aos poucos eu ia me aproximando, conversando, brincando, ajudando, 

proporcionando momentos voltados as interações do grupo, para que os pequenos 

começassem a sentir segurança comigo. Digo que é um processo, e foi, demorou 

alguns dias, mas consegui, com o passar do tempo, todas as crianças já estavam me 

considerando participante da turma. Foram diversas reflexões, diversos estudos para 

iniciar o estágio obrigatório na educação infantil. Abaixo irei relatar alguns momentos 

que vivenciamos juntos.  

Para que o processo de acolhimento iniciasse e as crianças se percebessem 

como integrantes da turma, coloquei diversos espelhos pendurados por um barbante, 

conforme eles pegavam conseguiam reconhecer sua própria imagem imersa naquele 

contexto vivido. Quando as crianças iam notando os espelhos pendurados, olhavam, 

se enxergavam, faziam expressões e trabalhavam os movimentos da oralidade. 

Desse modo as crianças vão se reconhecendo, reconhecendo o corpo e suas 

características. Abaixo mostra Lucas fazendo movimentos e sons com a boca, Maria 

Vitória e Joana observando-se. 

       

Foto 1 Lucas fazendo expressões       Foto 2 Lucas expressando oralidade na frente do espelho 

 



 

14 
 

 

                     

              Foto 3 Joana se identificando                   Foto 4 Gêmeas se analisando 

 

 Ao compreender o desejo de brincar de casinha através de gestos, movimentos 

das crianças, e a partir das contribuições de Carvalho e Fochi (1981),  

Se desejamos que as experiências vividas no contexto da educação infantil 

contribuam para alimentar em todas as crianças um sentimento de segurança 

e de pertencimento, de acolhimento às suas singularidades, precisamos lhes 

oferecer, nas suas experiências cotidianas, elementos para se reconhecerem 

e valorizarem suas peculiaridades (físicas, culturais, religiosas etc.), assim 

como as das demais crianças e dos adultos. Nesse sentido, é necessário, por 

exemplo, possibilitar a bebês e crianças pequenas o contato frequente com 

bonecas, desenhos e fotografias de negros, nisseis, indígenas, pessoas 

cadeirantes, cegas, surdas, com Síndrome de Down etc.; contar-lhes histórias 

nas quais tenham papéis importantes e positivos não apenas personagens 

brancos, mas também os diversos tipos que compõem o rico legado étnico-

racial brasileiro, bem como pessoas com algum tipo de deficiência. (p. 78). 

 

 No sentido de oferecer materiais e momentos adequados para as crianças 

procurei sempre possibilitar diversos matérias atrativos, para um novo momento 

preparei espaços envolvendo as bonecas e alguns acessórios, pois as crianças 

demandam diariamente de cuidar, dar comidinha, fazer dormir as bonecas, através de 

gestos e solicitações. Sendo assim possibilito objetos de verdade para mediar as 

brincadeiras, como panelas, colheres, pratos, bule, garfos, caixas de bolachas, 

cereais, como mostra nas fotos abaixo, espaço preparado, Alana e Gustavo 

questionando sobre os produtos que ficam na geladeira. 
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    Foto 5 Espaço da cozinha e das bonecas                          Foto 6 Interação na cozinha 

 

Quando se possibilita um espaço para que as crianças possam brincar, também 

é preciso ter em mente que deve ter uma diversidade de brinquedos, uma proporção 

de acordo com o número de crianças, para que assim consigam criar e desenvolver 

um contexto. De acordo com o manual de orientação pedagógica, deve-se 

disponibilizar materiais de uso doméstico, pois 

Para brincar na cozinha é necessário dispor de apetrechos de uso 
doméstico, como conchas e colheres, pratos, xícaras e panelinhas 
pequenas. Dependendo da região, as panelas poderão ser de barro ou 
alumínio e as crianças vão imitar a prática de comer de sua família e 
de sua comunidade. (BRASIL, 2012, p. 88) 

 

É nesse sentido, que possibilito o espaço da cozinha com fogão, pia, armário, 

micro-ondas, potes, panelas, caixas de alimentos, o espaço do quarto das bonecas, 

lá tinha diversas roupas de crianças pequenas, caminha, banheira, e muitas bonecas. 

 

Foto 7 Espaço da cozinha                                                     Foto 8 Quarto das bonecas 
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Com o envolvimento das crianças, nos espaços iam surgindo novos acessórios, 

como vassouras, rodos, livros, contações de histórias, frutas de plástico que foi colhida 

na “floresta”. Joana, a mais nova se direciona para o fogão, finge estar fazendo 

comidinha e observa o que o colega Lucas faz no micro-ondas, Lucas finge estar 

esquentando o leite, coloca o copo no micro, “liga”, depois de pronto, finge 

experimentar. Alana como gosta de cuidar, brinca muito de dar banho nas bonecas, 

de ler histórias para os colegas e administra as brincadeiras. 

                              

Foto 9 Joana e Lucas interagindo na cozinha          Foto 10 Lucas colocando o iogurte para esquentar 

                 

Foto 11 Alana e Maria Clara cuidando das bonecas                    Foto 12 Momento leitura 

 

No segundo momento, ao estarem tão envolvidos no fazer comida para as 

bonecas, convido a turma para fazermos uma culinária, um cupcake, para comermos 
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de lanche. Imediatamente as crianças demonstram interesse na ideia, rapidamente se 

dirigem a pia, para fazer a higiene das mãos. Com tudo preparado, higiene das mãos, 

toca na cabeça, ingredientes e batedeira ao nosso alcance, começou a produção dos 

cupcakes.  

 Para dar início, as crianças nomeiam todos os ingredientes e experimentam, 

ajudam na mistura dos ingredientes no liquidificador, batemos tudo. Depois colocamos 

nas forminhas para assar. Enquanto assava, os bebês podiam interagir nos espaços 

propostos. Depois de pronto, todos retornaram as mesas para comer o bolinho 

assado, abaixo mostra a preparação da mistura. Ao observar as interações na 

culinária, onde as crianças mostraram interesse em participar ativamente da mistura, 

penso que é de suma importância trazer semanalmente algumas receitas/ misturas, 

possibilitando o experimentar e vivenciar diferentes texturas mesmo com as crianças 

pequenas. Flores e Albuquerque (2015, p. 27) salientam que, “nas atividades 

culinárias, as crianças vão aprender sobre misturas, ciência, temperatura”. Abaixo 

mostra as interações das crianças. 

                                

Foto 13 Alana ajudando a misturar os ingredientes            Foto 14 Momento de bater os ingredientes 

 

 Em uma manhã, organizei a recepção das crianças com movimentos sensoriais 

de luvas penduradas na altura das crianças e outras expostas dentro de um cesto, 
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para que pudessem estar explorando diferentes texturas. Nas fotos abaixo mostram 

um pouco do espaço preparado: 

  

Foto 15 Cestas das luvas 

 

 

Foto 16 Luvas penduradas/ mobiles 

 

 Ao perceberem as luvas penduradas, alguns demonstraram medo e não se 

aproximavam, apenas brincaram com as que estavam expostas no chão dentro da 

cesta, prevalecendo o contato com diferentes estruturas, emborrachadas, de tecido, 

de plástico. Lucas interage com as luvas do cesto querendo vesti-las, Joana que 

apresentava medo das luvas na hora que a professora utilizava da luva para fazer a 

troca de fraldas, neste momento ela começou a interagir com as luvas demonstrando 

vencer o medo.  Como diz Majem (2010) ao se referir as propostas no cesto do 

tesouro:  

É uma atividade de exploração. Para realiza-la, deve-se encher uma 

cesta com objetos de uso cotidiano, escolhidos com a finalidade de 

proporcionar estímulo e experiência aos cinco sentidos da criança: O 

descobrimento e o desenvolvimento do tato. (p,1). 
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Outras crianças preferiram interagir com as penduradas, apertavam, 

analisavam, Gustavo e Vitor queria saber o que tinha dentro delas, jogavam de um 

lado para outro, enquanto as outras que estavam na cesta não tinham tanto 

significado. Lucas que nunca gostou de sentir o molhado, úmido, gelado, começou 

interagir aos poucos com as luvas cheias de água, mas sempre deixando prevalecer 

o interesse pelo seco. Apesar dessa proposta ser voltada a individualidade, as 

crianças interagiram entre si através da “manipulação dos objetos, as expressões das 

crianças e as satisfações pessoais” (MAJEM, 2010, p. 25). Assim como mostram nas 

fotos abaixo, é uma interação que acontece através da curiosidade, da fala, do tato e 

diferentes texturas. 

 

                                    Foto 17 Gustavo questionando o que tinha dentro da luva                 

 

Foto 18 Vitor, Alana, Laura e Martin brincando com os mobiles de luvas 
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 Desse modo, observa-se que nem todas as crianças exploram os objetos ao 

mesmo tempo, do mesmo jeito ou com o mesmo propósito que o adulto pensou. Desse 

modo, é preciso compreender que deve-se existir o lado sensível e flexível nos 

planejamentos, como aconteceu em uma manhã, eu não havia planejado possibilitar 

folhas e lápis para as crianças, mas devido a demanda delas ao perceberem que a 

professora regente se envolve com as agendas, instigou a vontade das crianças de 

escrever como a professora estava fazendo. Ferreiro (1993) contribui ao se referir as 

oportunidades de ler e escrever  

 

[...]é possível dar múltiplas oportunidades para ver a professora ler e 
escrever; para explorar semelhanças e diferenças entre textos escritos; 
para explorar o espaço gráfico e distinguir entre desenho e escrita; para 
perguntar e ser respondido; para tentar copiar ou construir uma escrita; 
para manifestar sua curiosidade em compreender essas marcas 
estranhas que os adultos põem nos mais diversos objetos. (p. 39). 

 

 Então nesse momento flexibilizei o planejamento possibilitado folhas de ofício 

e lápis de cor para quem quisesse escrever, desenhar, rabiscar como a professora 

estava fazendo.  

 

Foto 19 Quando solicitaram as folhas de ofício 

 

Conforme a solicitação das crianças em escrever nas agendas, em outra 

manhã organizei um espaço artístico com pranchetas e folhas de ofício penduradas 

pela sala, para que pudessem estarem se expressando através de seus traços. Abaixo 

mostra o espaço organizado e alguns momentos de interação, Vitor desenhando e 
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contando o que estava escrevendo, Alana comparando os desenhos, Lucas 

rabiscando e dando significado individualmente. 

                 

Foto 20 Espaço artístico com as pranchetas                 Foto 21 Vitor desenhando na prancheta 

 

                                     

Foto 22 Lucas também explorando as pranchetas          Foto 23 Alana comparando os desenhos 

 

Por gostarem de escalarem os móveis da sala, organizei um circuito com 

cadeiras, colchonetes, bambolês, para que possam estar passando dentro dos 

bambolês, pulando entre eles, bamboleando. Alana e Gustavo brincam de atravessar 

pelo bambolê do alto, Joana a menor da turma e Lucas com síndrome brincam de 

balançar os bambolês e passar no meio deles. Nina começa saltar de um bambolê 
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para o outro, e assim surge a ideia de trazer materiais que façam as movimentar-se 

através de saltos.  

        

Foto 24 Alana e Gustavo passando pelos bambolês              Foto 25 Joana e Lucas brincando com os 
bambolês 

 

Os jogos de encaixe foram propostos diversas vezes, porém de maneiras 

diversificadas. Algumas vezes coloquei sobre um pano verde no chão dando mais 

espaço e flexibilidade para as brincadeiras.  

 

Foto 26 Espaço dos jogos de encaixe 
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             Foto 27 Gustavo montando uma pista com o jogo 

 

Outro dia possibilitei no tapete da sala, com peças diferentes, pois os jogos de 

encaixe possibilitam organização de ideias, perspectiva visual, coordenação motora, 

do mesmo modo que diz Fochi (2015) ao relatar que:  

 

A ação compositiva que a criança realiza entre sua atuação, o objeto e 

o espaço – seriando, organizando, ajustando, criando espécies de 

“colaborações ou encaixes entre os objetos parece indicar “ordem” de 

seu pensamento, de suas ações, e isso vai acontecendo à medida que 

ela mesma produz, durante sua investigação, as repetições de sua 

brincadeira. (p. 136). 

 

E é através das ações do encaixar que percebemos o avanço do Gustavo e do 

Martin ao montar, desmontar, reelaborar e contextualizar com as peças de encaixe, 

como diz Fochi, mostrando indicar ordem de seu pensamento através das ações nos 

jogos de encaixe. 
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Foto 28 Martin e Gustavo montando 

 

Para modificar o momento artístico das pranchetas, em outro dia, organizei na 

frente do espelho o espaço da pintura, porém a tinta usada era comestível, feita com 

gelatina, para que as crianças possam levar à boca sem receio de se intoxicar com os 

produtos de uma tinta guache, por exemplo. Este canto foi explorado antes mesmo de 

começarmos a dar cor a nosso espaço, as crianças pegavam os pincéis, fingiam estar 

pintando, exploraram a gelatina perguntando o que era, que sabor tinha. 

 

Foto 29 Espaço da pintura           

 

A partir das indagações e curiosidade convido a turma para misturarmos a água 

morna e gelatina, formando a tinta comestível para bebês. Desse modo, as crianças 

ultrapassaram o nosso olhar, colocavam a tinta na boca para sentir o gosto, deixei que 

pintassem o espelho e o plástico protetor do chão. Se sentiram pintores, porém para 
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as gêmeas e para o Lucas o mais interessante era explorar os objetos oferecidos, 

mexiam na tinta, viravam no chão e colocavam na boca. Para Alana, Vitor e Joana, o 

legal era encher o espelho de tinta. As fotos abaixo representam o momento da 

pintura: 

 

 

Foto 30 Vitor, Joana, Alana, Maria Clara e Lucas pintando o espelho 

                                  

Foto 31 Vitor, Lucas e Maria Vitória pegando a tinta            Foto 32 Maria Vitória mexendo nos objetos 
da pintura 
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Depois de finalizada a pintura, no final do dia a equipe da limpeza limpou nosso 

espelho. Para nossa surpresa, no dia seguinte, a Alana pergunta da pintura, o que 

aconteceu? Então explicamos que o pessoal da limpeza limpou o espelho da sala. 

Sendo assim, precisamos retornar ideia da pintura no espelho com objetivo de mostrar 

as crianças que eles poderiam retirar a tinta também. Em outro momento, 

possibilitamos tinta guache, pincéis, deixamos as crianças escolherem as cores e 

também deixamos livre que usassem do corpo para expressar as ideias, motivando a 

interação entre os bebês e a construção coletiva de uma pintura.  E no dia seguinte 

convidamos as crianças para limparmos o espelho, com panos, água, esponjas e 

baldinhos, assim como diz Ortiz e Carvalho (2012) ao se referir sobre as artes visuais,  

o professor é aquele que proporciona a diversidade de 

experimentações para que as crianças possam ter vivências 

sensoriais, entrar em contato e se apropriar dos diferentes materiais 

existentes, saber como funcionam,  seus usos, os efeitos de sua ação 

sobre eles, os gestos e movimentos que conseguem produzir com o 

uso destes materiais, ou seja, os materiais artísticos precisam ser 

explorados como outros quaisquer (p. 126). 

Contudo, são os adultos, mediadores das explorações, independentemente da 

idade que a criança estiver. Porém, o discente é quem promove espaços adequados 

para que a partir das ações das crianças possam surgir novas produções, como diz 

Ortiz e Carvalho, proporcionando a diversidade de experimentações. Abaixo seguem 

algumas fotos do momento: 

 

Foto 33 Lucas, Alana, Nina, Joana pintando, Vitor pegando mais tinta 
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Foto 34 Maria Vitória pintando o plástico e Nina pegando tinta 

 

Foi através da tinta guache, dos pinceis, do movimento do corpo, que as 

crianças vivenciaram experiências sensoriais, conheceram materiais diferenciados 

que podem ser usados em trabalhos artísticos. No dia seguinte convido a turma laranja 

para irmos até a lavanderia buscar panos, esponjas e balde para retirarmos a pintura 

do espelho, para que possamos novamente nos enxergarmos através do reflexo 

emitido pelo espelho. Alana e Gustavo se oferecem para ir me ajudar a pegar os 

materiais necessários na lavanderia, ao retornamos para sala, cobrimos o tatame com 

um plástico, possibilitei água dentro do balde e assim começaram a limpar. Conforme 

a tinta ia saindo, Alana e Vitor sentiam mais vontade de retirar toda a tinta do espelho, 

Joana, com gestos também mostrou-se entusiasmada em retirar a tinta do espelho e 

mexer com a água que estava no balde, olhava o que os outros faziam e repetia as 

ações, molhava seu pano no balde e retirava a tintura, assim como os colegas 

estavam fazendo, como diz Flores e Albuquerque (2015), 

As crianças, ao interagirem nesse meio e com outros parceiros, 
aprendem pela própria interação e imitação, 
consequentemente quanto mais esse espaço for desafiador e 
promover atividades conjuntas entre parceiros, quanto mais 
permitir que as crianças se descentrem da figura do adulto, 
mais fortemente se constituirá como parte integrante da ação 
pedagógica. (p. 71). 

 

Portanto é através das interações sociais, que as crianças vão evoluindo, isto 

é, dar possibiidades que a criança evoluia gradativamente, no seu tempo, com o meio 

que está inserida, como diz Flores e Albuquerque, é interagindo com o meio que 
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estarão aprendendo com a própria interação e imitação. Abaixo mostra as fotos 

registrada deste momento, Joana, a mais nova da turma, observa os movimentos dos 

colegas maiores e repete os passos,Vitor e Alana molham os panos e vão limpar o 

espelho, Joana faz exatamente a mesma coisa. 

            

     Foto 35 Joana observando os colegas                               Foto 36 Joana repetindo a ação 

 

          

Foto 37 Alana e Vitor limpando o espelho                     Foto 38 Joana imitando a ação de limpar 

 

Ao observar e registras algumas questões como empurrões e/ou puxões de 

cabelo de algumas crianças, procurei organizar momentos de interações com o 

coletivo, impulsionando um melhor convívio entre a turma. Desse modo, possibilitei os 

fantoches para que eles pudessem estarem interagindo uns com os outros, como 

mediadora, fui dramatizando as boas relações conforme a brincadeira estava se 

encaminhando. Foi quando a “galinha pintadinha” mediada pelo Vitor começou a 

“morder” o lobo que eu estava mediando, nesse instante puxei as questões de boas 
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maneiras, disse que não estava sendo legal a atitude da galinha pintadinha, que 

precisamos tratar todos muito bem, aceitando as diferenças, só porque era um lobo, 

ela não precisava morder, assim o Gustavo utilizando do pato, cuidou o lobo, 

abraçando e protegendo. 

 

Foto 39 Dramatização com os fantoches 

 

Como diz Flores e Albuquerque (2015) 

o adulto que está junto com essas crianças ocupa papel fundamental, 

pois ele oferece a elas modos de vida, formas de brincar, de conviver, 

de aprender, e com isso vai produzindo, com os bebês e crianças 

pequeninas, narrativas que dirão a esses recém-chegados como é o 

mundo, como funciona, e elas irão atribuindo a este mundo sentidos e 

significados. (p. 60). 

  

Nesse sentido pensar o planejamento demanda de um olhar reflexivo diário do 

adulto sobre a criança, e muitas vezes momentâneo, só desse modo que você 

conseguirá oferecer materialidades para que as crianças possam ampliar sua 

compreensão do mundo. E através desse olhar atento que o adulto tem sobre as 

crianças é possível mostrar os diferentes sentidos e significados que a vida oferece 

aos pequenos. 

Ao perceber o quanto que as crianças gostam de entrar nos armários, brincar de 

se esconder, seja atrás das mesas, com as toalhinhas, com os brinquedos. Para 

iniciarmos a semana, foi preparado o espaço das caixas de esconderijos, feitas com 

caixas grandes de papelão, fechadas com fitas de TNT, para que possam aprender 

as regras específicas dos jogos e também a tomar decisões, alternar turnos, controlar 
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emoções, criar estratégias, respeitar os parceiros, comunicar-se e negociar segundo 

e assim fortalecendo o convívio dos bebês.  

 

Foto 40 Espaço preparado para receber os bebês 

 

Sendo assim, as crianças interagiam entre elas, fazendo as caixas de casinhas, 

Alana primeiramente ficou com medo de entrar na caixa, disse que a caixa era 

pequena, mostrando-se reconhecer a diferença entre tamanhos, então resolveu 

colocar somente a boneca para dormir, mas ao perceber que o Martin conseguiu 

entrar e sair da caixa, ela resolve enfrentar a proporção da caixa e também entra, e 

os dois brincam de dormir com a boneca. Lucas e Gustavo se escondiam e as 

professoras perguntavam cadê o coleguinha que está dentro da caixa? A criança que 

estava dentro da caixa colocava a cabeça para fora e dizia, aqui! E as crianças que 

estavam ao redor reconheciam pela voz, vinham procurar e espiar o colega que estava 

escondido, assim como Corsino (2012) relata as brincadeiras de esconde-esconde,  

 

A criança aprende a reconhece certas características definidoras da 

brincadeira: o aspecto fictício, pois a pessoa não desaparece de 

verdade, trata-se de um faz de conta, de um plano diferente da 

realidade imediata; a repetição que mostra que se pode sempre voltar 

ao início, sem que a realidade se modifique; a necessidade do acordo 

entre os parceiros de brincarem juntos e uma ausência de 

consequências e de compromisso com resultados, pois é mais 

importante o modo como se brinca do que aquilo que se busca (p. 69). 

 Como diz Corsino, para as crianças não importa o resultado e as 

consequências, o mais importante é como se brinca com aquilo que se busca, sem 

regras, sem julgar, sem acertar ou errar, tentando, fazendo, mudando, mas sempre 
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intensificando a magia do momento, como mostra nas duas fotos abaixo, Alana e 

Martin fingindo estarem dormindo, como se estivem em suas casas, Gustavo entra na 

caixa e Martin, Lucas e Maria Clara encontram ele.  

                      

Foto 41 Alana e Martin fingindo estarem                               Foto 42 Martin, Lucas e Maria Clara 

         dormindo nas casinhas                                                               encontrando o Gustavo 

                                   

 

É observando atentamente que conseguimos pensar em um planejamento 

favorável ao desenvolvimento da criança, Corsino (2012) afirma dizendo que: 

 

Ao observar as crianças brincando, reunimos muitas 
informações que nos ajudam a organizar os espaços e tempos 
escolares, para ampliar e enriquecer suas brincadeiras, 
estabelecer interações mais produtivas com elas e trabalhar 
com os diferentes conhecimentos e expressões artísticas. (p. 
71). 

 

Desse modo, ao observar os movimentos das crianças em relação a ir passear 

no shopping, fazer compras no mercado e fingir comprar alguns elementos, 

disponibilizo o espaço do mercadinho para potencializar essas ações e reinventar 

novas brincadeiras através das ações de compra e venda. Esse espaço ficou exposto 

na prateleira da sala, contendo embalagens vazias, como caixas de leite, sucos, 

iogurte, achocolatados, temperos, bolachas, aveia em flocos, pets de refrigerante, 

detergente, creme dental, desodorante, talco.   
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Foto 43 : Espaço do mercadinho 

 

Nesse espaço, as crianças fingiam estar comprando os produtos no mercado, 

para Vitor, o mais legal era encher as cestas e o carrinho com os objetos, Alana 

intermediava as compras com o espaço das caixas imaginando estar chegando em 

casa após ter feito as compras. Martin, se preocupa ao ver o mercado vazio e 

reorganizada os produtos, enchendo o estoque com mais produtos. 

          

Foto 44 Alana, Vitor e Maria Clara fazendo compras   Foto 45 Alana levando as compras para a casa 

 

Lucas, Maria Clara, Maria Vitória e Joana, as mais novas da turma, utilizavam 

dos produtos do mercadinho para dar comidinha para as bonecas, mas o que 

prevalece é as interações procurando os colegas dentro das caixas, reconhecendo-

os pela voz e sons. Com a proposta do mercadinho, mostra-se o cotidiano das 

famílias, sendo na hora de ir ao mercado comprar algo para as crianças, como diz 
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Buitoni, brincando a criança está adquirindo um conhecimento científico, a partir 

desses movimentos estará evoluindo gradativamente. Isto é, repensando, analisando, 

conhecendo, observando, assim como se faz ao ir no supermercado, e também 

quando estão brincando de procurar os colegas, investigando, percorrendo caminhos 

e chegando a uma conclusão. Como mostra nas fotos, as crianças ouvindo os 

barulhos que vinham dentro das caixas e percebendo que ali dentro tinha alguém 

escondido.  

                             

Foto 46 Lucas, Maria Clara e Joana procurando                                   Foto 47 Lucas e Maria Vitória desvendando os colegas 

 os colegas os colegas                                                                                                                                        

                

Mesmo na educação infantil, pode-se proporcionar para os pequenos materiais 

não estruturados e que é do cotidiano das famílias, pensando nessa ideia e refletindo 

com o que Fochi (2015) diz, para uma manhã levei, garfos, colheres, chaves, abridor 

de garrafa, batedores, rolinhos de diversos tamanhos e pesos, bomba de chimarrão, 

parafusos, panelas, tampas, pratos, e assim foram descobrindo matérias de uso 

doméstico, prevalecendo movimentos de cozinhar, comer, procuravam fazer sons 

batendo os objetos, analisavam e sentiam os diferentes pesos. 
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Foto 48 Espaço dos metais 

 

Acompanhar um grupo de crianças pequenas com materiais 

não estruturados pode trazer muitas questões para serem 

refletidas sobre o trabalho pedagógico, mas, sobretudo, pode 

ser uma pauta de observação para o adulto sobre as crianças 

e a construção dos seus saberes. Ao mesmo tempo, do ponto 

de vista da dinâmica do trabalho pedagógico, esses materiais 

criam uma atmosfera em que a imprevisibilidade ocupa um 

espaço importante: não sabemos o que as crianças farão e que 

sentido darão para eles naquele espaço com outras crianças. 

(p. 131) 

  

 Devemos possibilitar diferentes materiais não estruturados para os pequenos, 

mas como diz Fochi, não é possível prever o que as crianças farão, se irão gostar e 

que sentido darão para aqueles objetos propostos. Todo o espaço proposto é uma 

caixinha de surpresas. Em minhas anotações, observei por diversas vezes que a 

turma solicita as ferramentas de brinquedo, principalmente os meninos, porém são 

ferramentas de plástico, não possuem o mesmo peso e espessura que as de verdade, 

desse modo, organizei um espaço sobre o tapete somente das ferramentas, contendo 

martelo, chaves de fenda, alicates e alguns itens de plástico.  
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Foto 49 : Espaço das ferramentas 

           

No decorrer da manhã disponibilizei madeira, pregos, parafusos para que 

pudessem estar mediando com o espaço das ferramentas. Assim fui mostrando como 

podiam utilizar as ferramentas na madeira, Vitor, Joana, Gustavo martelavam os 

pregos na madeira, Alana teve a ideia de ir “arrumar” a fechadura da porta mostrando 

entender o significado das ferramentas, Martin, Lucas parafusaram os brinquedos e 

notavam os detalhes das peças, mostrando perceber que os parafusos dos 

brinquedos são essenciais para não desmontar o determinado brinquedo, como 

mostra nos registros fotográficos abaixo. 

            

Foto 50 Lucas parafusando o brinquedo        Foto 51 Martin tentando tirar o parafuso da madeira e                             
Vitor utilizando o alicate no carrete          
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Foto 52 Joana e Vitor martelando os pregos                           Foto 53 Alana arrumando a fechadura                                  

                                    

Com base nas metodologias criadas por Majem e Òdena (2010), quando se 

refere aos materiais não estruturados, materiais do cotidiano das famílias dos bebês, 

ela diz que  

os pequenos agem e brincam com tudo o que está a seu alcance, e 

que, às vezes, sua necessidade de “xeretar” provoca a resistência do 

adulto; mas sabe também que esse aparente excesso de atividade é 

necessário para a formação da criança e que, infelizmente, com muita 

frequência há adultos poucos preparados que empobrecem a atividade 

dos pequenos, seja proibindo, seja proporcionando objetos poucos 

adequados, seja negando a oportunidade de entrar em contato com 

tudo aquilo que é necessário para seu desenvolvimento (p. 15). 

 

Nesse sentido, concordo com Majem e Òdena, é preciso deixar as crianças 

vivenciarem o real, fazer semelhanças com o imaginário, mas sobretudo, priorizar o 

que é correto, pois é brincando, vivenciando, experimentando que se aprende. E 

quanto aos educadores, sim, eles devem proporcionar espaços diferentes do dia-dia 

das crianças em suas casas, é nas escolas/ creches que os pequenos devem 

vivenciar materiais diferenciados.  

Outro dia os bebês foram recepcionados com o espaço das ferramentas 

novamente, pois no decorrer das manhãs, a Alana e algumas crianças solicitam as 

ferramentas e o martelo de verdade para construir uma casinha. Porém dessa vez 

acrescentei arames e tampinhas com a intensão de proporcionar um momento de 

criatividade, desejo e imaginação para a construção de objetos.  
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  Foto 54 Espaço das ferramentas                             Foto 55 Espaço dos arames e das tampinhas 

 

  

No decorrer da manhã, os bebês iam explorando os objetos propostos, 

conforme eles iam se posicionando eu ia mediando, falando que podíamos montar um 

instrumento ou até mesmo um aramado igual ao da sala, nesse sentido eu ia 

indagando questões sobre essa construção, iriamos precisar dos arames, das 

tampinhas, das ferramentas e da madeira, conforme eu ia falando eles iam buscando 

os materiais pela sala e tentando montar, como diz Flores e Albuquerque (2015) ao 

se referirem a seleção de materiais, 

 

A seleção de materiais é também uma forma de dar condições para as 

crianças explorarem o seu entorno, e nesse exercício os meninos e 

meninas olham, manipulam, colocam, tiram, deixam cair, encaixam, 

acoplam, surpreendem-se, choram, repetem, desistem, retomam 

ações que garantem a possibilidade da construção de sentidos 

pessoais e significados coletivos (p. 63). 

 

Para isso é preciso sempre ter em mente o objetivo dos materiais e a partir 

disso pensar nos espaços apropriados para o desenvolvimento do processo de 

formação da criança. Gustavo, Laura, Martin e Joana se aproximam com os materiais 

disponibilizados na sala, tentavam furar a madeira, colocavam as tampinhas nos 

arames, então as professoras iam auxiliando e ajudando nos momentos mais difíceis, 

e assim foram construindo um aramado para a sala. Depois de termos concluído o 

aramado, as crianças deixaram expostas sobre a mesa, no mesmo lugar que eu tinha 

disponibilizado os da escola. 
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Foto 56 Gustavo fazendo um furo na madeira, Laura colocando as tampinhas já furadas no arame e 
Martin fazendo um furo na bolinha de isopor para colocar no arame também 

 

 

Foto 57 Bolsista ajudando as crianças na construção do aramado 
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Foto 58 Aramado depois de pronto 

 

Nesta faixa etária, algumas dúvidas surgem, deixar ou não o bebê comer 

sozinho? Ou muitas vezes nem é questão de dúvida e sim de rotinas do dia a dia, 

muitos pais preferem ajudar o filho na hora da alimentação para ser mais rápido, para 

não sujar a roupa da criança, para não se atrasarem, enfim, essas preocupações 

dentro do Ipê Amarelo não acontece, lá prevalece a  autonomia das crianças mesmo 

na hora do almoço. É os adultos possibilitando esses manuseios que os bebês vão se 

desenvolvendo, como afirma Flores e Albuquerque (2015) ao se referir as 

alimentações: 

 

em um grupo de crianças bem pequenas, especialmente de um 

berçário, conseguir levar o alimento até a boca, utilizando colher ou um 

garfo, depois servir-se do recipiente até seu prato, cada uma dessas 

ações são atividades que as crianças precisam vivenciar para poderem 

aprender o como fazer. Portanto, em um berçário que acolhe bebês, 

enquanto a professora o alimenta, é fundamental que ele, 

gradativamente, possa manipular uma colher junto com a professora 

para criar relação com essa materialidade e, através do conhecimento 

desse objeto, saber de sua existência e função. (p. 59) 

 

Conforme diz Flores e Albuquerque, o Ipê Amarelo se destaca nessas questões 

de deixar a criança ser autônoma de suas ações, mesmo em um momento da 

alimentação, onde os bebês precisam fazer um esforço para levar a comida até a 

boca, deixando muitas vezes toda a comida da colher cair no chão, por exemplo.  Mas 

isso não quer dizer que os adultos não auxiliam, quando necessário, os bebês 

possuem todo o auxílio possível, como mostra na foto abaixo. 
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Foto 59 Hora do almoço 

 

         Na hora do lanche não é diferente, deixamos as crianças descascarem as frutas 

e cortarem, mas sempre com o auxílio das professoras para não se machucarem. 

Sempre valorizando e priorizando a autonomia das crianças, incentivando serem 

escritoras das suas próprias ações.  

             

Foto 60 Momento do lanche, Laura descascando                    Foto 61 Vitor e Gustavo cortando as 
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 a banana                                                                             frutas, Maria Vitória solicitando outra fruta. 

Devido a demanda diária das crianças aos animais, como vaca, cachorro, 

cavalos, três porquinhos de fantoches, ursinhos de pelúcia, organizei o espaço dos 

animais em uma caixa com areia, coloquei tocos de madeira, galhos de árvores, 

folhas, gramas e pedras para que eles possam perceber o habitat dos animais que 

vivem na terra, e pendurado na frente do espelho ficou as máscaras de animais, para 

que as crianças possam estar desenvolvendo a imaginação, criatividade e criando 

estratégias de dramatização. Pois é através das interações que, Ortiz e Carvalho 

(2012) reafirmam a importância do adulto na vida das crianças. 

 

É o adulto quem insere o bebê no mundo e em suas infinitas 
possibilidades. É ele quem o nomeia, quem lhe oferece um lugar, 
oferece um ambiente no qual vai se desenvolver, oferece 
oportunidades de experiências e aprendizados, insere-o no universo 
das regras e dos valores da cultura. Enfim, apresenta-lhe o mundo e o 
ajuda fazer parte dele. (p. 29).  

 

É nesse sentido, que os adultos precisam entender a importância de inserir os 

bebês no contexto cultural que estão inseridos, oportunizando diferentes experiências 

e aprendizados, vivenciando com as crianças, não apenas estando presente com as 

crianças. Nas fotos abaixo mostram os espaços que preparei para recebe-los.  

           

Foto 62 Espaço das máscaras 
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Foto 63 Espaço dos animais 

 

Desse modo, os bebês chegavam e iam direto para o espaço dos animais, 

Gustavo montou diversas casinhas com os galhos para os animais, Joana e Alana 

brincavam muito com a areia, pegavam na mão, jogavam, Joana não contente apenas 

em pegar com a mão resolve entrar dentro da caixa, Lucas preocupado com a 

organização, varria o chão da sala e Alana auxiliava, os demais faziam das folhas 

comidinha. Abaixo mostra algumas das interações relatadas.  

 

                                        

Foto 64 Joana explorando a areia e Vitor                              Foto 65 Joana não contente em colocar 
brincando com o porco                                                             somente a mão, entra dentro da caixa 
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Foto 66 Alana e Lucas limpando a sala              Foto 67 Alana interagindo com a caixa dos animais 

                       

Com as máscaras possibilitadas em frente ao espelho, instigou a imaginação 

das crianças,  chamando a atenção de todos, colocavam, imitavam os sons dos 

animais a qual estavam utilizando, mostrando reconhecer os diferentes sons e 

também a gravidade de cada um, sendo grave e agudo,  dramatizavam conversas e 

mostravam reconhecer os diferentes movimentos dos animais.  

 

                

         Foto 68 Crianças brincando                                          Foto 69 Joana escolhendo a máscara 
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Em outro momento, convido a turma Laranja para brincarem especialmente 

com os animais que vivem submersos na água, para isso, vamos até o jardim da 

escola, utilizamos de bacias com água e todos os animais aquáticos de plástico, como 

baleias, raias, tartarugas, peixes, tubarões, foca, polvo, cavalos marinhos. Como 

argumenta Flores e Albuquerque (2015, p. 80/81) “precisamos inverter a lógica: em 

vez de os bebês precisarem se transformar (aprender a caminhar, a falar, crescer) 

para poder frequentar os espaços, são os espaços que devem ser transformados para 

que eles possam utilizá-los!” 

Desse modo, os bebês obtiveram a sensação de estarem em um lugar onde 

existem todos aqueles animais, puderam usufruir da água, da areia e do jardim para 

brincarem e vivenciarem um momento prazeroso. Foram para além da água na bacia 

e misturaram a areia juntamente representando o mar, não contentes em apenas 

colocar as mãos, resolveram entrar na bacia junto com os animais, molhando o corpo 

todo e se divertindo muito.  

                                

     Foto 70 Primeiro momento do espaço                           Foto 71 Crianças analisando a brincadeira do                     

                         preparado                                                                                Gustavo 
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                Foto 72 Lucas, Joana e Martin brincando                   Foto 73 Maria Vitória brincando com os                        
animais na areia molhada 

 

                             

     Foto 74 Nina não contente em só molhar                         Foto 75: Vitor brincando na poça 

as mãos, entrou dentro da bacia e Gustavo  

 enterrando os animais, 

.             . 

            Devido a demanda diária das crianças em relação aos animais organizamos 

um passeio no Hospital Veterinário, partindo do pressuposto que define o Art 4º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB n.º 

5/2009), quando afirma que 
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As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar 
que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e 
de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

 

            Nesse sentido, os passeios escolares educacionais consistem em oportunizar 

às crianças um ambiente fora da sala, possibilitando conhecer novos lugares e 

diferentes situações de aprendizagem, buscando o desenvolvimento cultural, social, 

pessoal e intelectual da criança e assim como diz no Art 4º, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, produzindo cultura. 

            A van da Universidade Federal de Santa Maria buscou a turma na escola, 

partimos até o hospital veterinário, chegando lá fomos recepcionados pela veterinária 

Ana Paula, mãe da Alana. Primeiramente foram conhecer os gatos e cachorros que 

estavam internados, os bebês ficaram perplexos com a situação dos animaizinhos, 

pois estavam tomando soro e com diversos curativos. Depois foram conhecer as 

ovelhas, lá as crianças ficaram realizadas, interagiam com as ovelhas, através da fala 

e dos gestos, faziam carinho e pegavam no colo as ovelhas pequenas. Abaixo seguem 

algumas fotos: 

   

Foto 76 No ônibus indo para o Hospital Veterinário          Foto 77 Conhecendo as ovelhas. 
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         Foto 78 Lucas pegando no colo a ovelha                  Foto 79 Maria Clara fazendo carinho              

            Depois fomos até o gramado ver os cavalos, esse momento foi o mais 

empolgante de quase todos os bebês, adoraram, queriam tocar, subir e andar a 

cavalo. Apenas Joana, Lucas e Maria Vitória que demonstraram um pouco de medo 

ao se aproximar desse animal maior, não quiseram subir, apenas chegaram perto e 

passaram as mãos.  

 

Foto 80 Conhecendo os cavalos 
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Foto 81 Nina indo anda a cavalo                                 Foto 82 Vitor voltando do passeio 

 

             Para encerrar o nosso passeio, passamos pelas vacas que ficam dentro do 

potreiro, os bebês observavam os movimentos delas, interagiram repetindo o som 

“mu mu mu”, conversavam entre eles, e a graça foi terem visto uma das vacas 

fazendo xixi e coco. Para finalizar intermediaram com o terneiro, passaram as mãos 

e analisavam ela sendo amantada por uma mamadeira gigante.  

      

        Foto 83 As crianças observando as vacas                       Foto 84 Terneiro sendo amamentado 
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Foto 85 Saída do Hospital Veterinário                       Foto 86 Momento do retorno a escola 

 

              Retornamos para a escola, fizeram a higiene das mãos e almoçaram. Após o 

almoço fizemos a higiene e assistimos no telão as fotos que tiramos no passeio, com 

a intenção dos bebês se reconhecerem e relembrarem o momento vivenciado. Depois 

perguntei sobre os animais que não vimos no hospital, como o rinoceronte, tigres, leão 

e assim passei um vídeo mostrando esses animais selvagens, conversamos que estes 

animais são grandes, selvagens, não podemos ter em casa, são perigosos e só vivem 

na selva, um lugar aberto, grande, que possam sobreviver.  

           Outro aspecto importantíssimo de relatar é a demanda diária que os bebês têm 

pelas contações de histórias infantis, eles chegam a pedir até três vezes por manhã a 

mesma história, principalmente a história dos “Três Porquinhos”. De tal modo, resolvi 

organizar a sala com os espaços das madeiras e dos tijolos para usufruírem de 

materiais pertencentes a história dos Três Porquinhos.  

Carvalho e Fochi (1981) salientam que, 

 

Um ambiente que sustente cultural e pedagogicamente a educação 

das crianças e a confiança nelas é a chave para a autonomia. [...] Isso 

significa estar atento aos gestos, às falas, aos movimentos, aos 

desejos, aos desenhos, às brincadeiras das crianças. Escutar o que a 

criança expressa é construir um ambiente em que ela se sinta acolhida 
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e segura. É respeitar o tempo de cada criança e sua individualidade. 

(p. 52) 

 

É nesse sentido que os espaços devem ser pensando a partir dos movimentos 

que as crianças estão trazendo cotidianamente, isto é, através das interações entre 

eles, com o contexto escolar que você conseguirá montar seu planejamento, por isso 

que para está manhã resolvi proporcionar os elementos pertencentes a história mais 

solicitada pelos pequenos. A foto abaixo revela um pouquinho do espaço preparado. 

  

                                            Foto 87 Espaço das madeiras e dos tijolos 

 

As crianças aproximam dos materiais, mas não permanecem por muito tempo, 

vão brincando com os ursinhos de pelúcia que também disponibilizei. No decorrer da 

manhã, o Gustavo da banho de pia no cachorrinho de pelúcia, desse modo, 

convidamos a turma para levarmos o cachorrinho até a lavanderia para secar. Nesse 

trajeto, os bebês encontram as motocas e resolvem andar nelas pelo corredor, para 

que a diversão fique mais legal, convido os bebês para dar um passeio com as 

motocas na rua lateral da escola, oportunizando um novo lugar para eles conhecerem 

e explorarem.  

Como destaca Flores e Albuquerque (2015) 

os pátios são espaços que comportam múltiplas oportunidades aos 

bem pequenos, possibilitam o contato com a luz do sol e o ar fresco, e 

também com outros elementos da natureza, com outras pessoas. 

Alguns acontecimentos se manifestam por formas discretas e 

minuciosas de os bebês marcarem presença nesse espaço, como: 

brincar com os raios do sol, sentir a brisa que sopra no ar, explorar a 

textura de uma folha, observar o caminho das formigas ou um teto que 

está sempre mudando, percorrer os desníveis encontrados no chão, 
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equilibrar-se sobre eles, entrar em contato com a materialidade que 

constitui esse chão (areia, grama, pedras, piso), sentir outras 

temperaturas, cheiros e barulhos diferentes daqueles encontrados 

entre as paredes da sala (p. 81) 

 

Desse modo, todas as crianças ficam animadas com a ideia, chegando lá, 

exploram as pedrinhas, a grama, procuram flores e insetos, como diz Flores e 

Albuquerque (2015), por mais que sejam minuciosas e discretas, para os bebês é 

sensacional, seja explorando as texturas das folhas, das pedras, do espaço que estão 

inseridos. Passado um tempo, as crianças encontram diversas formigas seguindo um 

mesmo trajeto, então Vitor e outros da turma resolvem segui-las até que encontram 

um enorme formigueiro, onde haviam milhares de formigas, a seguir mostram algumas 

fotos registradas deste momento. 

 

                         

Foto 88 Crianças andando de motocas                              Foto 89 Nina e Gustavo brincando com as 

pedrinhas 
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Foto 90 Vitor, Alana e Gustavo analisando                                  Foto 91 Formigueiro descoberto 

a grama e os matinhos 

 

No terceiro momento, retornamos para a sala, fizemos a higiene das mãos e 

fomos almoçar. Após almoço, pergunto se as crianças gostariam de ouvir uma história, 

com a aceitação da grande maioria, convido a turma para sentar pertinho dos tijolos e 

das madeiras para escutar a história dos Três Porquinhos. Para a contação, utilizei os 

fantoches dos porquinhos, o lobo e os materiais que constam na história, tijolos, 

madeira e palha. Na foto abaixo mostra o início da dramatização, quando as crianças 

se aproximam de mim para ouvir a história.  

 

Foto 92 Todos se aproximam para ouvir a história 
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Quando falei em madeira, Alana e Vitor rapidamente pegam os pedaços de 

madeira que estava disponibilizado no espaço e começam a fazer a casa para o 

porquinho. 

 

Foto 93 Vitor ajudando a martelar as madeiras 

  

 

 

 

 

Os Três Porquinhos 
 

Era uma vez três porquinhos que viviam na floresta com a sua mãe. 
Um dia, como já estavam muito crescidos, decidiram ir viver cada um em sua 

casa. A mãe concordou, mas avisou-os: 
- Tenham muito cuidado, pois na floresta também vive o lobo mau, e 

eu não vou estar lá para vos proteger… 
               - Sim, mamãe! – Responderam os três ao mesmo tempo. 

Os porquinhos procuraram um bom lugar para construir as suas casas 
e, assim que o encontraram, cada um começou a fazer a sua própria casa. O 
porquinho mais novo, que só pensava em brincar, fez a sua casa muito 
rapidamente, usando palha. O porquinho do meio, ansioso por ir brincar com o 
mais novo, juntou uns paus e depressa construiu uma casa de madeira. 

 

 

 

 

Depois de pronta, seguimos a história. 
O porquinho mais velho, que era o mais ajuizado, 
lembrou-se do que a sua mãe lhe tinha dito, e 
disse: 
- Irei construir minha case de tijolos. Assim terei 
uma casa muito resistente para me proteger do 
lobo mau. 
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Nesse instante, as crianças já pegam os tijolos para construir a terceira casa. 

Rapidamente a casa fica pronta. 

 

Foto 94 Casa de tijolos construída pelas crianças  

 

 

 

 

 

Assim as crianças desmontam a casinha de madeira para encenar a história e 

continua a história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de tudo pronto, o lobo aparece e diz: 
- Porquinho, sei que tu estás aí, se você não sair, irei 
assoprar, assoprar sua casa até cair.  
O porquinho nem se mexeu e o lobo assoprou, assoprou a 
casa de madeira, até que ela se desmanchou.  

Então o porquinho corre até a casa do seu irmão, dizendo: 
 
- O lobo vai nos pegar, precisamos fugir.  
- Não precisa ter medo, minha casa é de tijolos, o lobo não 
irá derrubar, diz o porquinho mais velho. 
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Neste caso, o lobo assoprou, assoprou e as crianças derrubaram a casinha do 

porquinho, finalizando a história. A partir dessa experiência de contação de história 

através dos materiais disponibilizados demonstrou que, as crianças possuem atenção, 

concentração, calma, imaginação de acordo com o a sua faixa etária, sem restrições. 

Depois de finalizada a história, as crianças ficaram brincando com os personagens e 

com os materiais disponibilizados. Depois de finalizada a história, as crianças ficaram 

brincando com os personagens e com os materiais disponibilizados até as 

mamadeiras chegarem na sala.  

Depois convidei a turma para olharem as fotos impressas do passeio que 

fizemos na última manhã. Nelas tinham as fotos de todas as crianças, então se 

reconheciam nas fotos, conheciam os colegas, os animais e lembravam dos 

momentos vivenciados no passeio.  Abaixo mostra os registros desse momento: 

       

   Foto 95 Gustavo mostrando a sua foto                            Foto 96 Laura pegando a sua foto.   

 

Depois de muita conversa, para deixarmos as fotos expostas na sala, convido 

as crianças para confeccionarmos um cartaz, com a fita durex Gustavo, Nina, Laura, 

Vitor grudavam suas fotos em no papel pardo, depois de todas as fotos coladas no 

cartaz, as crianças ajudam a fixar o mural na parede da sala. Como diz Flores e 

Albuquerque (2012) é numa roda de conversa, vão imaginar, sonhar, narrar e 

conhecer sobre oralidade e escrita; enfim, as experiências oportunizadas e a 

capacidade de reconhecer-se é que irá constituir o currículo vivido por cada criança. 
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             Foto 97 Nina colando sua foto                         Foto 98 Laura e Gustavo ajudando na colagem 

  

               

      Foto 99 Laura e Gustavo grudando o cartaz                    Foto 100 Crianças olhando o cartaz 

 A confecção do cartaz também é uma forma de expor os registros, porém de 

forma visível para as crianças, como diz Ostetto (2017, p. 31), “As produções das 

crianças são uma parte importantíssima da documentação que se quer comunicar, 

utilizando-se, para tanto, os trabalhos bi e tridimensionais que já foram terminados ou 

mesmo que ainda estejam em processo de elaboração”. Pensando por esse viés, é 

imprescindível inserir as crianças como construtoras desses movimentos, através de 

exposições, criações de materiais diversificados, mobilizando produções das 

crianças. 
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CAPÍTULO II 
 

2 Constituição docência com bebês 
 

No segundo capítulo, descrevo minha caminhada, a busca pelo conhecimento, 

referenciais teóricos sobre a docência com bebês, as Diretrizes da Educação Infantil, 

e como me constituí enquanto professora de bebês, as narrativas em que me 

reconheço e me transformo.  

 

2.1 Recorrência teórica sobre docência com bebês 

 

Quanto à docência de bebês e crianças pequenas deve-se olhar atentamente 

para a turma que está inserida(o), depois para a individualidade de cada criança, 

sucessivamente para as sutilizas das ações, expressões, relações, desejos, emoções, 

é através desses movimentos que o professor consegue compreender e entender o 

que a criança pequena está querendo dizer ou transmitir alguma informação. Seja 

chorando, brincando, apontando, falando, mostrando, rindo, expressando facialmente, 

gritando, ficando em silêncio, empurrando, defendendo-se, entre outras ações, são 

alguns gestos que se transformam em comunicação dos pequeninos. 

Ao observar e estudar sobre os bebês, concretiza-se que os gestos das 

crianças pequenas expressam o desenvolvimento pessoal, que ocorre dentro do 

ambiente social que estão inseridos, mostrando as diferentes personalidades e 

impondo as vontades de forma arbitrária. Com isso desconstrói a ideia que educação 

infantil é somente cuidar e alimentar, a criança é um  

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (DCNEI, 
2010, p.12). 

  

A docência na educação infantil é observar atentamente a relação adulto-

criança, criança-criança, os movimentos/gestos/falas de cada criança, reconhecer o 

potencial de cada um, registrar os momentos e instigar para que a evolução ocorra 

diariamente. É perceber e entender o que os bebês nos dizem a partir da sua 
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comunicação gestual e dar a eles o direito da realização de suas vontades. É incluir 

essa faixa etária no currículo da pedagogia, trabalhar e discutir as práticas para um 

melhor desenvolvimento dos bebês, é pensar que inclusive nas ações rotineiras como 

alimentação, troca de fraldas fazem parte do processo de crescimento pessoal dos 

bebês e/ou crianças pequenas, nesse sentido, o profissional deve-se estar agindo de 

forma pedagógica em todos momentos.  

Segundo as DCNEI (2010), é garantir experiências que  

Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da 

criança; Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 

quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; Possibilitem 

situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, 

ao tempo e à natureza; Promovam o relacionamento e a interação das crianças 

com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, 

cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura (p. 25-26). 

 

Nesse sentido, minhas práticas na Educação Infantil tiveram suporte de muito 

estudo sobre os bebês, procurando sempre atender o que diz nas DCNEI, (2010) 

dando possibilidade de expressão, recriação, de invenção, instigando a autonomia 

dos pequenos, a curiosidade e as interações do grupo que estávamos inseridos, além 

disso,  

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 
objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim 
como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças 
(DCNEI, 2010, p.18). 

 

Desse modo, os planejamentos na educação infantil, devem atender o que diz 

nas diretrizes, inclusive nas turmas de berçário. É pensar o cuidar de forma 

pedagógica, ao invés de trocar a fralda, por exemplo, no automático, é alimentar a 

criança estimulando a autonomia do se servir, de levar a comida até a boca, manusear 

o alimento, ao invés de forçar a alimentação, é “conhecendo o bebê e construindo 

com ele uma relação empática a professora terá condições de perceber a pequena 
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criança, de modo a respeitá-la e interagir com ela como efetivo ser social, e não 

apenas como um corpo a ser banhado alimentado ou trocado” (Tristão). 

 É dar o direito da liberdade, confiança, respeitando as peculiaridades. É 

conhecer o jeitinho de cada bebê quando necessitam dormir, saber o que gostam ou 

não de comer, do que gostam de brincar. É o olhar sensível do docente, que as ações 

dos bebês tornam-se relevantes, é não deixar que as ações básicas do cuidar, tornem-

se rotinas, fixadas por horário. É reconhecer o bebê com um ser social e de direitos. 

 

2.1 Chegando na turma e agora? 
 

 Uma acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia Noturno, que trabalha 

junto com sua mãe no salão de beleza privado, participante de grupos de pesquisas 

desde o início da graduação, batalhadora, participante frequentemente de eventos, 

congressos e seminários, chega ao estágio obrigatório e se depara com turma de 

berçário. Primeiro impacto, sentimento de desespero, nunca trabalhei com bebês, e 

agora? É possível planejar para bebês? Não obtive nenhuma informação sobre essa 

faixa etária durante o curso, e agora, como realizar o estágio obrigatório?  

 Sim, resolvi assumir a turma Laranja como um desafio acadêmico, buscar 

informações, ler livros como “Educar na creche: uma prática construída com bebês e 

para os bebês” (Filho, 2016), “Descobrir brincando” (Majem, Òdema, 2010), “Registros 

na educação infantil” (Ostetto, 2017), “Culturas infantis em creches e pré-escolas 

estágio e pesquisas” (Farias, 2011), “Interações: Ser professor de bebês - cuidar, 

educar e brincar, uma única ação” (Ortiz e Carvalho, 2012), “Brinquedos e 

brincadeiras de creches: manual de orientação pedagógica” (Brasil, 2012), entre 

outros. Recorri as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2010), o que 

de meu suporte para defender meu trabalho com os pequenos, pois traz exatamente 

o que é de direito das crianças e o que deve ser trabalhado na Educação Infantil.  

 A partir dos primeiros estudos, o desespero foi passando, o segundo impacto 

foi, como planejar para bebês?  Segui as leituras e discussões com a professora 

orientadora, também procurei me inserir no grupo de pesquisa “A escuta dos bebês e 

das crianças pequenas na Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo”, na UEIIA, para 
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que eu compreendesse melhor sobre o trabalho com as crianças. E assim fui me 

constituindo como mediadora do processo formativo da turma de berçário.  

 Além dos estudos, precisei das observações e uma semana a mais para 

compreender todo esse processo, dia após dia, o primeiro e segundo impacto já não 

permaneciam a mim. Desespero? Não tinha mais necessidade, fui acolhida por todos 

da Unidade e consegui conquistar o carinho das crianças, e agora o desafio era 

planejar? Se tornou fácil, compreendi que os planejamentos se dão a partir dos 

movimentos que as crianças fazem, não seria necessário inventar um cronograma, e 

sim, observar, registrar, fotografar e analisar atentamente o que os pequenos 

demandavam.  

 O mais incrível foi perceber o laço afetivo que criamos e a evolução dos bebês, 

enquanto estive atuando no estágio. Desde o momento que cheguei na unidade, 

precisei cativar todos da turma Laranja, por exemplo o Vitor, não chegava nem perto 

de mim nos primeiros dias, não me deixava ajudá-lo nas refeições, nem quando 

necessitava ir ao banheiro, até mesmo nas brincadeiras, não se aproximava. Quando 

consegui cativá-lo, ele dirigia a palavra a mim, me abraçava, solicitava a minha ajuda, 

queria estar sempre perto, brincando. Lucas, por exemplo, que não gostava de tocar 

no molhado/gelado, com minhas propostas e muita cautela, no tempo dele, ele foi 

experimentando, brincando, vivenciando, quando já estava nos meus últimos dias, ele 

era quem mais vivenciava o momento com texturas úmidas.  

Portanto, concordo como Saint – Exupéry quando diz, “tu te tornas eternamente 

responsável por aquilo que cativas” (2008, p 72). Ser docente dos bebês é “cativar”, e 

esse cativar permeia o olhar atentamente para cada bebê e seus movimentos sutis, 

conhecer as peculiaridades de cada um e compreender como seres de direito, 

autônomos de suas vontades. Ser docente de bebês é registrar, analisar, fotografar, 

proporcionar, vivenciar, cuidar, contar histórias, passear, instigar, possibilitar materiais 

não estruturado, fantasiar-se, é participar de todas as ações junto com eles, só assim 

você se constituirá docente de bebês.  
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CONCLUSÃO 
 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia Noturno 

teve como objetivo compreender o trabalho de constituição da docência com bebês 

no processo formativo vivido no estágio; retomar as teorias trabalhadas ao longo do 

curso, as construções teóricas que foram sendo construídas, compreendendo o vivido 

através das narrativas, no estágio, na minha constituição de docente de bebês. O 

estudo apresenta a preocupação de não ser trabalhado no curso à docência com 

bebês, e através das minhas práticas no estágio, foi possível evidenciar que o curso 

não contempla efetivamente as questões sobre ser professora de bebês. Desse modo, 

esse trabalho de conclusão de curso chama atenção para a urgência do Curso 

contemplar no seu Currículo, a especificidade de um trabalho pedagógico para a 

docência com bebês, repensando a formação inicial dos docentes que irão atuar junto 

com os bebês e crianças bem pequenas. 

Concluo que a minha trajetória no estágio obrigatório foi um avanço de 

conhecimentos, pois precisei me desafiar, buscar conhecimento para compreender o 

processo da docência com bebês. Consegui compreender que o adulto é o mediador 

do desenvolvimento dos bebês, é por meio das interações entre eles que 

compreendem o mundo que estão inseridos. Pois desde que nascem, são capazes 

de estabelecer relações com os outros e se comunicar com linguagens próprias, com 

uma linguagem que se expressa corporalmente. 

Nesse sentido, os espaços nas creches devem ser planejados e organizados 

para enriquecer o desenvolvimento dos bebês, suas interações. Com essa percepção, 

o estágio foi realizado a partir das escutas dos bebês, dos registros realizados no 

primeiro momento referentes ao período de observação e depois dos registros e 

analises realizados diariamente, que somavam para pensar a próxima semana. 

Realizou-se um processo inverso de registrar para após planejar e assim, 

sucessivamente. Os registros partiam de um olhar sensível sobre os bebês, da escuta 

de diferentes formas de expressões e manifestações, das diferentes linguagens, das 

primeiras falas, e assim pensava-se a organização das propostas, os espaços-

tempos, as materialidades a serem proporcionadas.  
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Nesse processo narrativo vivido no processo formativo fui fazendo escolhas, 

escutas, descrevendo todos os momentos vividos, desde a organização dos espaços, 

das propostas, até o momento em como as propostas ganhavam vida nas interações 

entre bebês, bebês e adultos, bebês e materialidades.  Narrar o vivido no processo 

formativo, no estágio, num espaço e tempo institucional, coletivo com bebês, me 

permitiram compreender e interpretar como me constituí na docência com bebês, 

numa docente sensível, que aprendeu a importância da escuta, pois me descobri e 

me transformei. 
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