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RESUMO 

A partir do referencial teórico da Sociologia da Infância, o estudo busca investigar as ações 
das crianças dentro dos berços da creche em ocasiões de permanência impostas pelas suas 
educadoras. Os participantes possuem idades entre cinco e treze meses e são integrantes do 
agrupamento etário denominado Berçário I de uma instituição municipal de Educação Infantil 
da cidade de Aracaju/SE. Os dados foram produzidos na perspectiva etnográfica, através de 
videogravações, registros em notas de campos e descritos em cinco episódios interativos. Os 
resultados revelam que, ao serem colocadas nos berços, as crianças procuravam resistir, 
subverter ou transgredir as determinações instituídas pelos adultos educadores que 
apresentavam posturas de disciplinamento que desconsideravam seus interesses. 
 
PALAVRAS CHAVE: Práticas educativas. Crianças. Sociologia da Infância. 

 

RESUMEN  

Desde el marco teórico de la sociología de la infancia, el estudio busca investigar las acciones 
de los niños en  las cunas en la guardería infantil en los momentos de permanencia impuestas 
por sus maestras. Los sujetos de este estudio tienen edades comprendidas entre cinco y trece 
meses y son miembros del grupo de edad que se denomina Guardería Infantil I de una 
institución municipal de la educación infantil en la ciudad de Aracaju /SE. Los datos fueron 
producidos desde el punto de vista etnográfico, utilizando grabaciones de vídeo, archivos y 
notas de campo que se describen en cinco episodios interactivos. Los resultados muestran 
que, cuando se coloca en la cuna, los niños trataron de resistir, subvertir o transgredir las 
determinaciones impuestas por los educadores adultos que tenían posiciones de la disciplina 
que cuenta sus intereses. 
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PALABRAS CLAVE: prácticas educativas. Niños. Sociología de la Infancia. 

 

 

 

Introdução 

 

O presente estudo faz parte de uma pesquisa em andamento e orienta-se pela 

concepção de criança advinda da Sociologia da Infância, que toma por pressuposto a criança 

como um ator social situado no tempo e no espaço e reconhece o seu processo de participação 

como possibilidade de atuação social (SARMENTO, 2008; BELLONI, 2009).  

Nessa esfera de argumentação, tratando da infância como categoria social e cultural, 

os estudos na área da Sociologia da Infância têm esclarecido que as crianças possuem um 

nível de protagonismo social muito mais incidente do que historicamente vinha se admitindo. 

Isso significa que os meninos e meninas não são meros reprodutores da cultura do mundo 

adulto. A esse respeito, pesquisadores (CORSARO, 2002, 2004; SARMENTO, PINTO, 1997; 

FERREIRA, 2002; JAMES, PROUT, 2004) têm buscado compreender a infância a partir dela 

mesma ou do ponto de vista das crianças, no interior dos ambientes educacionais e, assim, 

têm analisado as ações e manifestações infantis frente ao proposto pelos adultos, tanto nas 

suas relações com os pares quanto consigo próprias e com os objetos que as circundam.  

Nessa lógica, faz sentido reconhecer que as crianças, em suas experiências, relações 

com outros sujeitos, sejam adultos, parceiros de idade ou não, são capazes de agir/refletir 

sobre o que produzem e o que vivenciam culturalmente. Dessa forma, as crianças deixam de 

ocupar o lugar de sujeitos passivos na sua introdução ao mundo social e assumem um lugar 

ativo de produtoras de culturas, vivendo intensos processos de relações e transformações, 

sempre a reelaborar novos/outros significados e a produzir condições de criação fundadas em 

suas relações sociais (COHN, 2005; SARMENTO, PINTO, 1997).  

Congruente com essa perspectiva, Corsaro (2005, p. 95) também aponta para a 

capacidade de produção simbólica da criança quando explica que as “crianças produzem uma 

série de culturas de pares locais que se transformam em parte e contribuem para culturas mais 

amplas de outras crianças e adultos dentro das quais eles estão inseridos”. Nesse 

empreendimento, comenta o autor, as crianças demonstram que possuem uma capacidade 

interpretativa de dialogar e formular sentidos para o mundo, por meio de representações e 

releituras do ambiente social no qual interagem dinamicamente.  
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A reprodução interpretativa é um conceito central nas proposições de Corsaro (op. cit., 

p.18) e “captura os aspectos inovadores e criativos da participação da criança na sociedade”. 

Ou seja, as crianças não internalizam passivamente o mundo ao seu redor, mas interpretam e 

constroem sentidos para a cultura ao participar dela, construindo, em consequência, culturas 

de pares. Nesse âmbito, estamos considerando “que as culturas da infância [e as culturas de 

pares] são um produto coletivo dos grupos infantis” (FARIA, 2007). 

Congruentes com essa perspectiva e reconhecendo os bebês como seres sociais, 

capazes de interação desde o nascimento, considera-se que seus processos relacionais se dão 

de forma ativa, histórica e cultural. Diferentemente de ser incompleto e em processo de 

treinamento para a vida adulta, a criança possui inclinação para investir no seu próprio 

desenvolvimento (CARVALHO, PEDROSA, 2002; RIBEIRO e colaboradores, 2004), sendo 

capaz de participar de relações sociais e interativas com os recursos de que dispõe, desde bebê 

(WALLON, 1971). 

Diante do exposto, pensar a participação dos bebês na organização deste estudo 

implicou tanto no reconhecimento de suas capacidades quanto instigou a busca de 

procedimentos metodológicos que pudessem capturar as sutilezas e as características de sua 

competência social, reveladas em seu comportamento interativo durante as práticas cotidianas 

da Educação Infantil, conforme discutiremos nos dados empíricos apreendidos. 

Tendo como principais interlocutores, neste projeto, os estudos sobre a criança com 

base na perspectiva de escuta às suas necessidades, aos seus desejos e suas inquietações 

(CRUZ, 2008), o trabalho em pauta objetiva investigar as ações das crianças dentro dos 

berços em ocasiões de permanência impostas pelas suas educadoras.  

Focaliza o uso do berço como dimensão do trabalho pedagógico que expressa concepções de 

criança e infância expressas nas atitudes das educadoras e indaga: o que fazem as crianças da 

creche ao serem colocadas dentro dos berços por longas horas? 

 

A construção do percurso de produção de dados  

 

Os participantes da presente investigação são crianças com idades entre cinco e treze 

meses, integrantes do agrupamento etário denominado Berçário I de uma instituição 

municipal de Educação Infantil da cidade de Aracaju/SE. 



4 

 

É preciso destacar que, antes da coleta de dados ser efetivada, o presente estudo foi 

submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, 

recebendo autorização para o início dos trabalhos.  

Dando continuidade à produção de dados, o passo seguinte foi a realização de uma 

reunião com as famílias das crianças, educadoras e coordenação pedagógica da unidade 

educativa, explicando-lhes os objetivos e a metodologia do estudo a ser desenvolvido, ocasião 

em que também solicitamos a autorização para o trabalho proposto. Ressaltamos que a 

participação das crianças foi autorizada por seus pais ou responsáveis, sendo assegurada 

também a interrupção da participação caso desejassem. Foi autorizado o uso das imagens para 

fins exclusivamente acadêmico-científicos. 

As crianças foram consideradas sujeitos desta pesquisa. Com elas buscamos construir 

uma relação que atingisse o objetivo de constituir-se como uma investigação com e não sobre 

elas. 

Foi coletivamente, junto aos sujeitos pesquisados, que a decisão de que os nomes 

verídicos das crianças fossem apresentados. 

Ao iniciar a relação de pesquisa com as crianças, consideramos como estratégia 

cuidadosa, adentrar nas rotinas dos sujeitos investigados e ir participando das atividades em 

que estavam envolvidas as crianças, buscando empreender uma postura de quem 

respeitosamente pede acesso a elas, situação que demandou investimentos. Dessa forma, os 

primeiros dias de permanência na creche resumiram-se à observação e busca de proximidade 

com os sujeitos.  

Considerando o objetivo do presente estudo, buscamos a observação participante e 

videogravações como instrumentos de recolha de informações.  A videogravação como 

recurso metodológico foi utilizada para apreender as sutilezas do comportamento interativo 

das crianças com seus pares, visando um detalhamento a partir da contemplação e da 

repetição sistemática do observado, na perspectiva de alcançar posturas argumentativas 

advindas desse exercício de compreender o fenômeno-alvo de análise (PEDROSA, 

CARVALHO, 2005). 

Ressaltamos que em vários momentos dos registros, a imagem foi aproximada através 

do zoom, objetivando se obtiver mais detalhes sobre a atividade das crianças. 

A decisão de interromper o registro era definida pela pesquisadora que avaliava a 

possibilidade de que aquele segmento de registro seria profícuo ou não para o objetivo 

pretendido. 
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No percurso de produção de dados, cada registro videogravado foi assistido pelo 

menos duas vezes, ocasião em que se podia circunscrever as ações entre parceiros envolvidos 

em brincadeiras ou outras atividades partilhadas. A configuração interacional recortada foi 

denominada de episódio (PEDROSA, CARVALHO, 2005). 

O percurso de exploração de cada episódio videogravado foi feito mediante a 

observação e descrição das ações interativas das crianças. As cenas foram vistas, ora em 

velocidade normal, ora acelerada, noutras vezes com a imagem “congelada” 

momentaneamente ou voltando nas imagens que pareciam conter detalhes reveladores de 

informações pertinentes ao campo investigado.  

 As ações interativas das crianças nas atividades propostas foram consideradas como 

foco de análise. Dessa forma, procedeu-se a uma análise qualitativa dos dados que exigiu a 

investigação minuciosa e atenciosa dos detalhes interativos que foram videogravados. 

No decorrer do estudo, foi feito um levantamento bibliográfico sobre o tema da 

investigação para auxiliar na construção do embasamento teórico e articulação com os dados 

empíricos coletados. Houve também a construção de interpretações desses dados e a seleção 

de episódios interativos que dão visibilidades aos achados que foram descritos. Do conjunto 

de dados produzidos, foram alçados cinco episódios que serão apresentados a seguir. 

 

Contrariando o instituído: o berço como espaço de intensa exploração e interações de 

crianças  

 

No interior das práticas educativas cotidianas da sala investigada, as relações sociais 

que as educadoras estabeleciam com as crianças caracterizavam uma visão linear autoritária, 

com a finalidade de adaptar e adequar as crianças às situações ali vividas e centrada nos 

interesses dos adultos. 

Pudemos verificar que as relações sociais entre educadoras e crianças foram 

frequentemente circunscritas por atos de disciplinamento, castigos, punições, uniformidade de 

atitudes e apagamento das singularidades das crianças, diretamente ligadas aos graus de 

imposição dos adultos sobre os interesses infantis. 

Nesse sentido, o berço foi utilizado frequentemente para o disciplinamento das crianças 

ou como local reservado para as punições de quem estava chorando muito ou mordia o outro 

companheiro de idade.  
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Outra finalidade para o berço que alçamos das atitudes dos adultos diz respeito ao local 

de “guarda” das crianças, na medida em que elas permaneciam grande parte do dia dentro 

deles, tendo como justificativa das educadoras o cuidado para que os bebês não se 

machucassem, se sujassem ou colocassem algum objeto na boca, caso fossem colocados no 

chão por muito tempo. 

Contrariando o instituído, as próprias crianças, junto aos seus pares, procuravam resistir, 

subverter ou transgredir as determinações definidas pelos adultos educadores que 

apresentavam posturas que desconsideravam seus interesses ao colocá-las dentro dos berços.  

É interessante perceber que as criança não estavam passivas enquanto permaneciam no 

berço, pois além de monitorarem o ambiente, elas também buscavam várias alternativas para 

brincar e se relacionar com os outros bebês, exploravam os objetos e itens do mobiliário que 

estavam ao seu alcance, conforme apresentaremos. 

O primeiro episódio nos revela o esforço e estratégias de uma criança para sair do 

berço onde fora colocado após ter tomado mingau na mamadeira servido por uma educadora. 

EPISÓDIO: Quero sair daqui! 

INTEGRANTE/IDADE: Hugo/11 meses e 9 dias 

DATA DA FILMAGEM: 19.04.2012 

DURAÇÃO: 01min 47seg 

DESCRIÇÃO: A câmera foca Hugo sentado no berço com suas pernas entre as grades e 

penduradas para o lado de fora. Ele observa os outros bebês que estão na sala, enquanto 

balança as suas pernas. Olha para o lado no qual se ouve choros de outros bebês e depois olha 

para a frente. Depois continua a movimentar as suas pernas e começa a tentar passar a sua 

cabeça por entre as grades do berço, fazendo movimentos da esquerda para a direita dando a 

impressão de querer enfiá-la no local. O garoto desiste de enfiar a sua cabeça entre as grades 

do berço e permanece por alguns segundo olhando para o berço ao lado do seu onde tem outro 

bebê brincando. Depois começa a emitir gritinhos e vocalizações, aumentando o tom de voz. 

Quando percebe a pesquisadora e a máquina da filmagem solta um riso. Depois, o garoto 

estica seu braço, fazendo movimentos com a mão na tentativa de alcançar a filmadora.  

Enquanto ele estica os braços, continua gritando “Papaaaaa...”. Entre gritinhos, Hugo desiste 

de pegar a filmadora, depois junta os dedos e passa a movimentá-los por alguns segundos, em 

seguida observa a pesquisadora. Hugo dá uma risada, olha para o lado e decide sair do local 

em que estava com as pernas penduradas. Estica seu corpo, apoiando sua mão na grade do 

berço, mas não consegue sair dali. Toda vez que leva seu pé para dentro do berço, escorrega e 
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volta ao início, continuando com os pés pendurados. O garoto não desiste. Apoia uma mão no 

berço e a outra no colchão e joga seu corpo para a direita. Em seguida deita-se, apoiando seu 

braço direito no colchão na tentativa de sair do local, mas continua sem conseguir. O garoto 

vira de bruços e bem devagar vai tirando as pernas e pés das extremidades do berço, se 

arrastando pelo colchão: primeiro retira a perna esquerda de dentro das grades e depois a 

direita. Realiza esse movimento e só depois de inúmeras tentativas, consegue sair daquela 

posição. O garoto levanta-se e apoia suas mãos na borda superior do berço e olha para a 

criança que está no berço vizinho ao seu. 

 Como se faz notar, Hugo demonstra que não quer permanecer no berço quando enfia 

sua cabeça por entre as grades, dando a impressão de querer ultrapassá-las. Ao pendurar suas 

pernas para fora das grades, o garoto possivelmente também revela seu interesse em manter-

se com o corpo para fora do berço. 

Ao percorrer as diferentes tentativas do garoto para retirar suas pernas das grades do 

berço, percebe-se que a criança parece investir na consecução de tal meta, utilizando-se de 

estratégias para conseguir o seu intento: ora ele estica seu corpo, apoiando sua mão na grade 

do berço para resolver o desafio apresentado, ora levanta o pé na tentativa de trazê-lo para 

dentro do berço, mas, em seguida, seleciona outra estratégia quando percebe que os dois 

primeiros jeitos não deram certo. Após a tentativa de saída apoiando uma mão no berço e a 

outra no colchão e depois jogando-se para a direita, o garoto empreende esforços para sair, 

desta vez, de um jeito diferente: vira-se de bruços e bem devagar vai tirando as sua pernas e 

pés das extremidades do berço, se arrastando pelo colchão como possível opção para 

solucionar o problema. Quando muda a estratégia de tentativa de retirar suas pernas de dentro 

das grades do berço, Hugo parece confrontar formas diferentes de resolução para o desafio 

inserido nesta situação. 

 Dessa forma, ao participar desta situação, a criança pôde modificar a sequencia de 

suas ações, conforme o resultado obtido no seu esforço anterior, não só o que fazer como 

também como fazer para obter um resultado específico ou uma nova informação sobre a 

retirada de suas pernas das grades do berço que ele buscou empreender. 

O garoto parece monitorar o ambiente, orientando sua atenção para pessoas e/ou 

objetos que lhes despertam interesse, a exemplo das vocalizações, sorrisos e olhares dirigidos 

à pesquisadora e quando esticou seus braços em direção à máquina filmadora, demonstrando 

querer alcançar o aparelho. 



8 

 

Em outras duas ocasiões em que foi filmado, Hugo nos revela suas capacidades de 

explorar itens do mobiliário da sala que estão ao seu alcance. Vejamos. 

EPISÓDIO: Brincando com a cortina 

INTEGRANTES/IDADE: Hugo/12 meses e 1 dia – Júlia/11 meses e 8 dias 

DATA DA FILMAGEM: 11.05.2012 

DURAÇÃO: 00min 44seg 

DESCRIÇÃO: Hugo está no berço na ponta dos pés com a boca na borda do berço enquanto 

observa o movimento que Julia está fazendo com um travesseiro. Julia pega com as duas 

mãos o seu pequeno travesseiro e o levanta, depois o coloca em cima de sua cabeça por 

repetidas vezes. Hugo olha para a cortina que está na parede próxima ao seu berço e se dirige 

para alcançar o pano pendurado.  Em seguida, levanta a cortina com a mão esquerda e toca o 

vidro da janela com a outra mão. Depois, com as duas mãos levanta a cortina e esconde seu 

rosto por trás do pano. Em seguida, o garoto continua escondido atrás da cortina e desliza sua 

cabeça por cima dela. Hugo sai de trás da cortina, vira defronte pra janela e empurra com as 

duas mãos a cortina na janela. Aproxima o seu rosto da cortina e observa o lado de fora da 

sala, pois o tecido é fino. Em seguida segura com as duas mãos a cortina e tenta se pendurar 

nela, mas desvia seu olhar para a porta da sala. Ele direciona seu olhar para um bebê que está 

no chão, chorando. 

 Acompanhando o fluxo de ações de Hugo dentro do berço, notamos que o garoto elege 

a cortina da sala como suporte para suas atividades exploratórias. O garoto atribui uma nova 

finalidade para o tecido pendurado pelas educadoras com o objetivo de diminuir a 

luminosidade do local. Ao contrário do uso convencional, o garoto subordina a cortina aos 

seus interesses quando levanta o pano para esconder seu rosto ou deslizar sua cabeça por entre 

o tecido, afasta a cortina da janela, aproximando o seu rosto da cortina para observar o lado de 

fora da sala e tenta se pendurar nela. 

Numa outra esfera de análise, Hugo mais uma vez demonstra que monitora o ambiente 

ao direcionar seu olhar para um bebê que estava chorando no chão da sala e ao observar Júlia, 

que está no berço vizinho ao seu, utilizar o travesseiro como suporte para suas brincadeiras e 

explorações já que não há objetos disponíveis para ela, conforme apresentaremos. 

EPISÓDIO: Mexendo nas cadeiras   

INTEGRANTES/IDADE: Hugo/12 meses e 1 dia – Jackson/13 meses 

DATA DA FILMAGEM: 11.05.2012 

DURAÇÃO: 00min 24seg 
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DESCRIÇÃO: Hugo está no berço em pé segurando com a mão esquerda na borda do berço. 

Com a outra mão ele tenta pegar uma cadeira de plástico que está em frente ao seu berço. O 

garoto estica o braço até conseguir puxar a cadeira e depois a solta.  Depois, com a outra mão, 

ele pega novamente na cadeira. Hugo se agacha, segura no berço e na cadeira. Jackson, que 

está no berço ao lado do de Hugo, pega também uma cadeira que encontra em frente ao berço 

dele. O garoto inclina e solta a cadeira gerando um pequeno barulho que provavelmente 

chamou a atenção de Hugo que olha Jackson. Hugo se agacha, segura com as duas mãos a 

cadeira e a movimenta para frente e para trás. Jackson chora e estica os braços na direção de 

uma educadora. Hugo se vira para o lado que Jackson estava e solta a cadeira. A educadora 

conversa com Jackson. Hugo observa atentamente eles dois. 

Na situação descrita, Hugo escolhe a cadeira próxima de seu berço como suporte para 

suas atividades exploratórias, seguido por Jackson, que compartilha as motivações do parceiro e 

passa a brincar, também, de puxar e soltar a cadeira próxima ao seu berço. 

Do conjunto de dados produzidos, observamos que o berço também foi utilizado como 

suporte para as atividades exploratórias de outra criança da sala, só que de um jeito diferente 

daquele usado por Hugo e Jackson. Vejamos. 

EPISÓDIO: Explorando os espaços do berço 

INTEGRANTES/IDADE: Joézio/11 meses e 15 dias 

DATA DA FILMAGEM: 11.05.2012 

DURAÇÃO: 01min 04seg 

DESCRIÇÃO: Joézio fica em pé no berço, depois vira de lado e vai ao encontro a câmera, 

balbuciando. Ele tenta pegar a câmera, mas não alcança o aparelho. O garoto olha quando a 

educadora que fala com um bebê que está no outro lado da sala. Quando ela para de falar, o 

garoto volta a olhar para a câmera da pesquisadora. Novamente a educadora  conversa com 

outro bebê e Joézio volta a olhar para a conversa. Logo depois vai arrastando suas mãos na 

borda do berço e caminha de lado para o outro lado. Estica o seu corpo, dá uma risada para a 

pesquisadora, vira-se para a frente e olha para o lado em que há um bebê no outro berço, 

balbuciando. Joézio volta a posição anterior, segura com as duas mãos o borda do berço e 

vocaliza: “mamama.” O garoto percebe uma porta que está ao lado do seu berço. Em seguida, 

estica o braço para alcançar a porta e com a ponta do dedo indicador, toca na fechadura. 

Depois vira-se para a parede e observa umas figuras que estão fixadas no local. Ele levanta o 

braço direito, balbucia, vira-se e olha para a filmadora, dando uma risada. Depois segura com 

a mão direita na borda do berço e solta as mãos. Em seguida, levanta as mãos, balbucia e vai 
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andando até o outro lado do berço, mas a trajetória é interrompida por uma queda. Depois da 

queda, ele senta-se, alisa o colchão do berço, levanta-se e direciona seu olhar para o chão 

onde estão alguns bebês. Joézio vira-se para o seu lado onde estão duas educadoras sentadas 

dando mamadeira para dois bebês, começa a bater suavemente as mãos e observa o 

movimento das educadoras e dos bebês que estão próximos do seu berço. 

 A partir dos detalhes descritos, é possível notar a intensa movimentação do garoto dentro 

do berço e o quanto ele parece explorar seus recursos motores ao se deslocar pelo berço de 

diferentes formas e em variadas direções. O próprio berço serve de suporte para suas motivações 

vinculadas aos usos de seu corpo em ações que ele parece escolher executar. 

 O próximo episódio estabelece um contraponto na mediada em que as motivações lúdicas 

e exploratórias das crianças foram mediadas por objetos disponibilizados dentro dos berços pelas 

educadoras.  

EPISÓDIO: Brincando no berço e observando o outro 

INTEGRANTES/IDADE: Jackson/13 meses –  Iasmim/13 meses 

DATA DA FILMAGEM: 11.05.2012 

DURAÇÃO: 00min 33seg 

DESCRIÇÃO: Jackson brinca no berço com um brinquedo que está pendurado num fitilho 

amarrado de um lado ao outro e as vezes para e olha para Yasmim. A garota está no berço ao 

lado do garoto e observa Jackson brincar. Em seguida, a garota pega uma bola que está no seu 

berço, olha para a câmera e sorri. Depois, joga a bola no chão e observa atentamente o 

movimento que a bola faz ao cair. Jackson interrompe a brincadeira e tenta colocar a chupeta 

na boca, mas a chupeta está ao contrário. Yasmim boceja e mexe as mãos para cima e para 

baixo, olhando o que Jackson estava fazendo. Jackson olha para ela e volta a tentar encaixar a 

chupeta na sua boca. Depois que consegue, o garoto vai se inclinando em direção ao colchão 

até deitar-se. Yasmim observa o movimento das educadoras na sala e Jackson permanece 

deitado com a chupeta na boca.  

 As duas crianças brincam entretidas com os objetos que as educadoras colocaram 

dentro dos berços, aparentemente isoladas. Entretanto, as trocas de olhares indicam que elas 

compartilham atenção e parecem acompanhar as ações do outro parceiro de idade que está no 

berço vizinho, conforme observamos nas ações de Yasmim e Jackson. 

 

Considerações finais 
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Contrariando o instituído pelas suas educadoras quanto ao uso do berço como espaço 

de “guarda”, punição ou disciplina, as crianças integrantes dos episódios apresentados 

parecem impor, constantemente, o reverso de uma lógica adultocêntrica; suas ações traçam 

outros contornos para o cotidiano pedagógico que foi definido; suas travessuras e curiosidade 

investigativa preenchem o berçário de alegria e movimento, convidando-nos a construir o 

ambiente da creche como um espaço de seu pertencimento com toda sua ludicidade, 

originalidade, inventividade, criatividade, encantamento...  

Nesse sentido, os resultados nos inspiram a pensar na creche como espaço de trocas, 

lugar de garantia e compromisso com a educação e as culturas da infância, abrindo vias de 

ampliação do debate e de estudos que deem visibilidade às peculiaridades dos mundos sociais 

das crianças bem pequenas, suas capacidades de recriar condições sociais, sua desenvoltura 

para mexer no instituído por adultos, que vem conquistando relevância no quadro teórico 

atual em torno da infância, mas que ainda são ofuscados por concepções e posturas 

autoritárias de seus educadores nas práticas cotidianas da Educação Infantil. 
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