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RESUMO 

O presente estudo reconhece a criança como interlocutora ativa desde bebê e analisa os 
recursos comunicativos não verbais que a criança utiliza para demonstrar sua 
participação social em atividades pedagógicas que lhes foram propostas. Os sujeitos da 
investigação possuem idades entre seis e vinte meses e são integrantes de uma 
instituição municipal de Educação Infantil da cidade de Aracaju/SE. Os dados foram 
produzidos na perspectiva etnográfica, através de fotografias, registros em notas de 
campos e descritos em episódios interativos. Os resultados se coadunam com dados de 
outras pesquisas que confirmam a potência social dos bebês traduzida na variedade de 
recursos comunicativos não verbais que as crianças utilizaram para demonstrar seus 
interesses nas atividades pedagógicas que lhes foram dirigidas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Recursos comunicativos de bebês. Práticas pedagógicas no 
berçário. Interação social. 
 

 

RESUMEN 
 
En este estudio se reconoce al niño como un interlocutor activo desde bebé y analiza los 
recursos no verbales de comunicación que el niño utiliza para demostrar su 
participación social en las actividades educativas que fueron propuestos. Los sujetos de 
la investigación tienen entre seis y veinte meses, y son miembros de una institución 
municipal de Educación Infantil en la ciudad de Aracaju / SE. Los datos fueron 
producidos en el punto de vista etnográfico, a través de fotografías, registros de notas 
que se describen en los episodios interactivos. Los resultados son consistentes con los 
datos de otros estudios que confirman el poder social de los bebés traducidos en una 
variedad de recursos no verbales de comunicación que los niños utilizan para demostrar 
su participación social en las actividades educativas que fueron dirigidas a ellos. 
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PALABRAS CLAVE: Recursos comunicativos del bebé. Las prácticas pedagógicas en 
la guardería infantil. La interacción social. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, predominaram as discussões acerca da infância e da 

criança diante de uma perspectiva adultocentrada, negando à criança falar sobre si 

mesma, suas expectativas, seus desejos, interesses e formas de ver o mundo ou 

ofuscando o reconhecimento de suas possibilidades. 

Na busca de uma ruptura com a lógica adultocêntrica, estudiosos defendem a 

perspectiva de investigações que pensem nas crianças, nos seus contextos, nos modos 

como negociam e interagem em grupos, ou seja, o que se passa entre elas, procurando 

os significados que constroem (DELGADO, MÜLLER, 2005) por meio da escuta de 

suas diversificadas formas de expressão (EDWARDS, GANDINI, FORMAN, 1999). 

Ampliando o argumento defendido, os estudos na área da Sociologia da Infância 

têm investido em dar visibilidade à infância como construção social e à criança como 

protagonista social, sujeito capaz de aprovar, propor e resistir diante das situações e 

ideias para elas reservadas (SOUZA, 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). 

Em consonância com as ideias apresentadas, a recente identidade da Educação 

Infantil também reconhece e valoriza as competências da criança haja vista que 

estrutura-se tendo como elemento balizador a concepção de criança ativa, inserida no 

centro do planejamento curricular, reconhecida como sujeito capaz, desde o nascimento, 

a estabelecer múltiplas relações entre pares e entre adultos diferentes e a participar 

ativamente do universo cultural no qual se insere (BRASIL, 2006; BRASIL, 2009). 

Diante da versatilidade da criança em sua busca ativa de informações e construções 
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conjuntas e da finalidade da Educação Infantil promulgada constitucionalmente, a 

organização do ambiente pedagógico da creche precisa favorecer situações educativas 

socialmente relevantes e pessoalmente significativas, que ampliem possibilidades de 

expressão da criança, oportunizem a construção de conhecimentos e a partilha de 

significados num contexto pautado numa postura de acolhimento e incentivo às diversas 

manifestações infantis (BRASIL, 2009; RAMOS, 2010). 

Nesse sentido, o espaço social da Educação Infantil, enquanto locus de vivências 

coletivas, baseado em um conceito de crianças como sujeitos participantes, implica, 

portanto, que os adultos educadores reconheçam que as experiências e pontos de vista 

das crianças são dignos de atenção. Com esse delineamento, as crianças são convocadas 

a revelar seus interesses sobre a configuração de práticas educativas que lhes são 

dirigidas, o que pode trazer subsídios à análise do processo de construção do 

planejamento pedagógico ajustado às suas motivações (RAMOS, 2010; 2011). 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivos analisar os recursos 

comunicativos não verbais que a criança utiliza para demonstrar sua participação social 

em atividades pedagógicas que lhes foram propostas por uma aluna estagiária em 

docência na Educação Infantil do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) e que será denominada no presente estudo de aluna pesquisadora. 

 Cabe explicar que tal exercício de docência se configurou num dos requisitos 

para a conclusão do Componente Curricular Estágio Supervisionado em Práticas de 

Ensino na Educação Infantil, no período letivo de 2011.2, sob orientação da segunda 

autora deste artigo e desenvolvido pela primeira autora. 

A partir do exposto, elencamos a pergunta norteadora da presente investigação, 

qual seja: quais os recursos comunicativos não verbais que a criança utiliza para 

demonstrar sua participação social em atividades pedagógicas que lhes foram 

propostas? 

O estudo aqui proposto é um recorte de uma pesquisa em andamento que está 

centrada  na análise da participação social de crianças de uma das turmas do berçário, a 

qual faz parte dos agrupamentos investigados no projeto integrado de pesquisa 

intitulado Participação social de crianças de 0 a 3 anos em práticas educativas e suas 

interfaces com a organização pedagógica, coordenado pela orientadora do presente 

estudo, profa. Tacyana Karla Gomes Ramos. Esse projeto integrado analisa a interação 

de criança–adultos profissionais e criança–criança em meio às práticas cotidianas da 
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creche, visando formular indicadores que orientem a organização das ações educativas 

ajustadas aos interesses e necessidades sociafetivas das crianças. 

 Nesse sentido, os dados coletados para a presente investigação dizem respeito a 

uma parte de uma coleta mais ampla que envolveu todos os grupos de uma instituição 

municipal de educação infantil.  

 

OS CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Para atender aos objetivos do presente estudo, a metodologia utilizada foi a 

etnografia. Geertz (1989) explica que os elementos constituidores dos procedimentos 

etnográficos são a descrição densa da realidade e das relações observadas e a utilização 

de instrumento de recolha de dados que permitam a captação mais fidedigna possível 

das vivências dos atores pesquisados. O percurso metodológico baseia-se, então, na 

construção de uma escuta sensível que busca para compreender crianças e adultos em 

suas interações (ROCHA, 2008; CRUZ, 2008).  

Tal referencial teórico, adotado pela presente investigação, está embasado numa 

metodologia interpretativa, assim denominada em função de centrar-se na interpretação 

de um contexto específico com um grupo também singular (GRAUE, WASH, 2003; 

CORSARO, 2011) como é o caso do berçário da creche.  

Participaram do presente estudo dezesseis crianças de ambos os sexos, com 

idades entre seis e vinte meses, integrantes do agrupamento etário denominado de 

berçário I, pertencentes a uma instituição municipal de educação infantil da cidade de 

Aracaju/SE. 

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

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

cotidianas em que estavam envolvidas as crianças, buscando empreender uma postura 

de quem respeitosamente pede acesso a elas e busca conhecê-las em suas necessidades, 

interesses e motivações, situação que demandou investimentos. Dessa forma, os 

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

proximidade com as crianças, a fim de evitar o desconforto emocional do grupo infantil.  

Passado algum tempo de convivência e com a aceitação revelada por aquelas crianças 

do berçário I, realizamos com as crianças cinco atividades pedagógicas que foram 

planejadas em consonância com os interesses revelados pelo grupo de crianças, 
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capturados por um processo de observação participante e por meio de conversas 

informais com as educadoras da sala investigada. Cada atividade durou em média 40 

minutos, foi desenvolvida uma vez por semana e realizada no horário entre 07h20min e 

08h30min. 

 Para análise da participação social das crianças nas atividades pedagógicas 

planejadas, a fotografia foi incorporada como instrumento de recolha de informações. 

De acordo com Guimarães (2009), o uso da fotografia como recurso de pesquisa 

permite algo para além da ilustração dos acontecimentos cotidianos. O ato de fotografar 

traz à tona a postura crítica do investigador quando é ele quem fotografa. Há seleção 

ativa do que será registrado, evidenciando o seu olhar, o que envolve domínio técnico e 

sensibilidade. A foto revela o que o pesquisador acha importante ser visto, explica a 

referida autora. 

 No processo de produção de dados, as fotografias foram realizadas pela segunda 

autora e procuravam capturar detalhes da participação social nas atividades pedagógicas 

que estavam sendo desenvolvidas pela aluna pesquisadora. As informações capturadas 

pelo registro fotográfico foram depois complementadas com os relatos de campo, 

promovendo reflexões impulsionadoras da compreensão do que ocorria no grupo 

investigado. 

 As fotos foram selecionadas e agrupadas em sequências interacionais 

denominadas de episódios (PEDROSA, 2005), os quais foram ampliados com os 

registros do Diário de campo. Cabe explicar ainda que, no percurso de análise, as 

fotografias selecionadas foram vistas mais de uma vez, a fim de serem agrupadas 

sequências de registros que revelassem detalhes da participação social das crianças nas 

atividades pedagógicas que lhes foram dirigidas. As ações interativas das crianças nas 

atividades planejadas foram consideradas como foco de análise. Houve também a 

construção de interpretações desses dados e a seleção de episódios interativos que dão 

visibilidades aos achados que foram descritos.  

 Ressaltamos que o presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe antes da coleta de dados ser 

efetivada e aprovado para execução. As fotografias das crianças foram autorizadas por 

seus pais ou responsáveis, sendo assegurada a eles, também, o uso das imagens para fins 

exclusivamente acadêmico-científicos. Os nomes das crianças aqui mencionados são 

fictícios. 
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 Para apresentação dos resultados parciais do estudo foram alçados quatro 

episódios do conjunto de dados produzidos e que serão apresentados a seguir. 

OS BEBÊS NOS REVELAM SUA INTERLOCUÇÃO ATIVA E POTÊNCIA 

SOCIAL  

 

Percebemos que o recurso comunicativo frequentemente utilizado pelos bebês 

para demonstrar seus interesses pelas propostas que lhes foram dirigidas foi o 

direcionamento do olhar, seguido do uso do corpo em movimentos, gestos, posturas, 

sorrisos e rápidas vocalizações. Embora a imitação seja considerada um recurso 

expressivo não verbal bastante utilizado por crianças mais velhas (VIANA, 2008), 

funcionando como contexto e veículo de apreensão de significados, ela foi pouco 

utilizada pelos bebês do berçário I.  

O episódio Era uma vez... inicia o detalhamento das ações interativas entre as 

crianças e a aluna pesquisadora nas atividades pedagógicas planejadas.  

Inicialmente cabe explicar que, no desenvolvimento das atividades com as 

crianças, o livro foi um dos elementos pedagógicos utilizados. No episódio descrito a 

seguir, o livro mencionado é de plástico e conta a história de um urso, possui figuras 

bastante coloridas que chamaram a atenção das crianças, especialmente a de um garoto 

chamado Pedro. 

EPISÓDIO 1 – Era uma vez... 

DESCRIÇÃO: Pedro passeia pela sala e apanha um livro que encontrou no chão. 

Depois o menino senta-se e começa a observar as figuras do livro e folheá-lo. No outro 

lado da sala estava a aluna pesquisadora, interagindo com outras crianças. Quando ela 

percebe o interesse do garoto pelo livro, dirige-se até ele e o convida verbalmente para a 

leitura. Pedro se levanta, apoiando uma das mãos no chão e com a outra segura o livro. 

Depois segue em direção à aluna pesquisadora que oferece o colo para o menino. O 

garoto senta nas pernas dela e ambos passam a vivenciar o momento da leitura do livro. 

Percebe-se que a criança está totalmente envolvida na história, com o olhar fixo nas 

imagens, atento para o que está sendo contado e aponta sempre que aparece uma 

imagem que ele acha interessante (Diário de Campo, 10/10/2011). 

 No fluxo de eventos do episódio, os contatos sociais entre Pedro e a aluna 

pesquisadora se iniciam quando ela percebe que o garoto segura um livro na mão e o 

convida para sentar-se em seu colo para a leitura. O garoto demonstra aceitação do 
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convite prontamente quando levanta-se e leva o livro até a aluna pesquisadora, senta-se 

no colo dela e permanece prestando atenção na leitura até o final da história que está 

sendo narrada, indicando através de seus gestos seus interesses em participar daquele 

momento. O interesse de Pedro no que foi proposto pela aluna pesquisadora também 

pode ser verificado momentos depois quando o garoto pega novamente o livro e mostra 

as figuras para a aluna pesquisadora, indicando compartilhamentos. 

 Outra questão a ser observada é em relação à iniciativa do convite, que surge 

primeiramente a partir da observação da pesquisadora na criança. No entanto, passado 

algum tempo é a própria criança que oferece o livro e aponta para as figuras, ações que 

foram interpretadas pela aluna pesquisadora como um convite do garoto para ela 

reiniciar a história que já havia lido para ele. Nesse caso, podemos perceber que as 

iniciativas comunicativas surgem de ambos os parceiros envolvidos na situação 

interativa.  

Nesse sentido, Guimarães (2011) ressalta que  

 

é comum que as crianças ofertem objetos e que apontem para coisas. 
Trata-se de formas de construção da relação social mediadas pelos 
objetos. O ato de dar e receber, que envolve aceitar e ser aceito, torna-
se importante do que o objeto em si mesmo, por exemplo( p. 188).  

 
O interesse de Pedro pelo livro nos instigou a trazer para a sala do berçário 

outros livros, outras histórias. Dessa forma, escolhemos uma data para apresentar para 

as crianças A história dos bichinhos do fundo do mar. A organização do ambiente 

favorável ao desenvolvimento da contação da história contou com a participação das 

educadoras que colaboraram, reorganizando a disposição dos berços de forma que 

ampliou o espaço de movimentação das crianças. As educadoras também participaram 

no sentido de se envolverem nas atividades propostas pela aluna pesquisadora e com as 

crianças. Assim, ao mesmo tempo em que o livro utilizado oportunizou o contato da 

criança com o objeto, potencializou novas relações entre os adultos e com os pares de 

idade (ROSSETTI-FERREIRA et al., 2003).    
O episódio seguinte aconteceu após a realização de uma atividade dirigida às 

crianças com cestos e bolas e que tem uma sequencia prolongada por duas crianças da 

sala enquanto as demais se preparam para o momento de repouso. 

EPISÓDIO 2 - Brincadeira com as bolas 
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DESCRIÇÃO: Alguns bebês demonstram estar com sono, são postos nos berços e 

ninados pelas educadoras. Bruno e Mariana permanecem no chão. A aluna pesquisadora 

senta-se no chão e as crianças se aproximam segurando bolas que ela havia 

disponibilizado para as brincadeiras com o grupo. Uma bola é de pano e a outra de 

plástico. Bruno senta-se no colo da aluna pesquisadora, levando consigo a bola de pano. 

A aluna pesquisadora o abraça. A bola escorrega do colo do bebê. A aluna pesquisadora 

abre os braços e lhe diz: “cadê a bola Bruno?” (pausa) “Vá buscar”. O menino segue até 

a bola, engatinhando, apanha a bola e a traz de volta para a aluna pesquisadora. Essa 

sequência de ações se repete várias vezes e passa a configurar a brincadeira de ir buscar 

a bola que foi jogada e trazê-la de volta para a aluna pesquisadora até Bruno se orientar 

para outros objetos espalhados no chão da sala (Diário de Campo, 17/10/2011).  

Como se faz notar, a experiência interativa é iniciada quando a aluna 

pesquisadora senta-se no chão, movimento que é notado por Bruno que mostra-se 

orientado para a aluna pesquisadora quando caminha e senta-se no colo dela. O garoto 

passa a entender o enredo da brincadeira que se instaura entre ele quando repete várias 

vezes a sequência de ir buscar e trazer a bola e que se finda quando a criança não mais 

vai buscar as bolas que foram jogadas pela aluna pesquisadora. Tais elementos nos 

permitem dizer que, embora a aluna pesquisadora tenha planejado uma ação a ser 

executada pela criança, ela só teve êxito a depender da aceitação da criança.  

Os dois próximos episódios apresentam indicadores de como as crianças buscam 

e aproveitam oportunidades de exploração do contexto físico e social, mostrando-se 

socialmente ativas e investidoras na formação de vínculos e construções conjuntas na 

ocasião em que a aluna pesquisadora está organizando o início de uma atividade com 

música a ser desenvolvida com as crianças. 

EPISÓDIO 3 – O que você está fazendo com esse aparelho de som?  

DESCRIÇÃO: A aluna pesquisadora procura uma tomada na sala para ligar o aparelho 

de som. Em seguida, coloca o aparelho numa cadeira perto do berço onde Bia estava de 

forma que ela não o alcance caso esticasse seu braço por entre as grades do berço. A 

garota observa atentamente todo o movimento empreendido pela aluna educadora de 

ligar o aparelho e colocar a mídia dentro para tocar. Em seguida, a garota levanta-se e 

dirige seu olhar ora para o aparelho de som ora para a aluna pesquisadora. Depois, se 

apoia com as mãos no berço e faz o movimento vertical como se quisesse ficar de pé, 

tentando se aproximar mais da aluna pesquisadora, mas depois senta porque ainda não 
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possui autonomia motora para ficar em pé sozinha. Quando a música começa a tocar, 

Bia esboça um sorriso e começa a dançar sentada, movimentando o corpo para frente e 

para trás (Diário de Campo, 10/10/2011). 

 Podemos perceber nesse momento o quanto a criança se interessa pela atividade 

que a pesquisadora está desenvolvendo. Esse interesse se traduz nos variados 

movimentos corporais efetuados por Bia enquanto o som estava sendo ligado: a garota 

sai da posição que estava sentada, orienta o corpo e a direção do olhar para o aparelho 

de som e, posteriormente, para a aluna pesquisadora. Em seguida, se apoia com as mãos 

no berço e faz o movimento vertical como se quisesse ficar de pé para se aproximar 

mais da aluna pesquisadora. 

Esses dados encontrados no comportamento interativo basicamente corporal de 

Bia estão em consonância com os pressupostos teóricos de Le Breton (2009). Segundo o 

autor, o corpo é visto não só como uma dimensão biológica em si, mas como veículo de 

contato com o mundo e com o outro, logo um canal comunicativo. 

 Nessa trilha de proposições, a movimentação de Bia orientada para a atividade 

que a aluna pesquisadora estava organizando e para o adulto nos permite concordar com 

Le Breton (2009) quando afirma que o corpo insere o sujeito ativamente em uma 

determinada experiência social ou cultural.  

Cabe mencionar ainda que, no desenrolar da sequência interativa em pauta, a 

menina frequentemente olhava diretamente para os olhos da aluna pesquisadora e sorria. 

Tais sorrisos, sinalizadores de contentamento, tornavam-se mais frequentes quando a 

aluna pesquisadora estabelecia contatos verbais com a criança a partir de 

questionamentos : “Você é muito curiosa, hein, Bia?” (pausa) “Você gosta de dançar, 

Bia?” (pausa) “Já vou colocar uma música bem legal pra você.”  

Nesse contexto interativo, observamos nos olhares de Bia o que Guimarães 

(2011) percebeu enquanto realizava uma pesquisa com bebês em creches públicas. 

Segundo a autora, os bebês buscam o adulto com o olhar para se sentirem seguras e, 

quando se sentem seguras, dirigem-se com expressões corporais como movimentar-se, 

ir ao encontro do adulto quando solicitada, tocar o corpo do adulto, entre outros.  

Além disso, a referida autora defende a importância da experiência do olhar 

como algo que efetiva vínculos sociais e afetivos entre adulto e crianças quando 

comenta que: 
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a experiência de si que o olhar permite é a da confiança. O mergulho 
nas possibilidades das coisas e no chamamento do mundo é conduzido 
e possibilitado pelo olhar, que, muitas vezes, vai do objeto para o 
adulto e deste para o objeto, quando a criança está indo em direção ao 
novo. É como se o movimento estivesse amparado no olhar 
(Guimarães, 2011, p. 182).  

 

 O próximo episódio apresenta uma ampliação das relações sociais construídas 

no contexto da organização da atividade com música que estava prevista para ser 

desenvolvida com as crianças. A interação entre a pesquisadora e Bia ganha mais um 

interlocutor e dá continuidade à discussão sobre o papel do corpo como canal de 

compartilhamentos. 

EPISÓDIO 4 – Dialogando sem palavras 

DESCRIÇÃO: Bruno observa a conversa entre Bia e a aluna pesquisadora. Em seguida, 

o garoto resolve se aproximar da dupla. Quando ele chega perto de Bia e da aluna 

pesquisadora, a conversa entre elas duas se expande socialmente na medida em que 

Bruno passa a ser inserido no grupo pela aluna pesquisadora que passa a estimular o 

diálogo entre o trio. Bruno se dirige ao berço em que Bia está e segura numa das grades, 

colocando as suas mãos bem próximas a Bia. O garoto observa a direção do olhar e do 

corpo da menina que estão totalmente direcionados para ele. Bia o observa atentamente 

e ele fixa o olhar no rosto da garota. Em seguida, começa a dançar e balançar o seu 

corpo de um lado para o outro. Bia continua olhando para ele e sorri. Depois Bruno se 

afasta do berço (Diário de campo, 17/10/2011). 

A interação criança-criança presente neste episódio está fortemente circunscrita 

pelas trocas de olhares entre Bia e Bruno, caracterizando o interesse de cada parceiro 

pelo outro. Bruno amplia suas demonstrações de orientação social para Bia quando 

dança, balançando o seu corpo de um lado para o outro, olhando para ela. Bia o observa 

atentamente e sorri, demonstrando compartilhamentos sociais com o garoto.  

Podemos perceber que Bruno não só imita a pesquisadora, quando se aproxima 

de Bia e orienta sua atenção para ela, como também busca outros tipos de recursos 

comunicativos, que não a linguagem verbal utilizada pela pesquisadora, para interagir 

com Bia. O garoto utiliza-se de seu corpo enquanto recurso para compartilhar a atenção 

com a menina e nos revela que seus investimentos sociais tiveram êxito já que Bia 

permanece o tempo todo demonstrando interesse por ele através de sorrisos do 

direcionamento do seu olhar para o menino.  
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APONTAMENTOS FINAIS 

 

Curiosas e investigativas, as crianças integrantes dos episódios apresentados 

buscaram e aproveitaram diferentes oportunidades de exploração do contexto físico e do 

ambiente social durante a realização das atividades pedagógicas planejadas. Dessa 

forma, mostraram-se socialmente ativas e investidoras na formação de vínculos e em 

construções conjuntas. 

Ao focar o olhar para investigar e compreender as formas próprias de as crianças 

participarem das relações que estabeleciam com seus pares e com a aluna pesquisadora, 

foi possível identificar diferentes possibilidades expressivas não verbais utilizadas pelas 

crianças para partilhar seus interesses e motivações. 

A busca de proximidade física da criança com seus parceiros eleitos nos revela a 

orientação de sua atenção prioritariamente dirigida para ele. Ao selecionar o outro como 

alvo de interesse, a criança pode criar um campo de oportunidades de construções 

conjuntas e partilha de significados (RAMOS, ROSA, 2008). 

Com base no comportamento interativo observado, as crianças não participaram 

passivamente das atividades que lhes foram dirigidas. Elas também indicaram, através 

de seus recursos corporais, quais foram as atividades que desejaram participar e 

rechaçaram aquelas que não gostaram, demonstrando seu protagonismo social desde 

bebê.  

Dessa forma, refletir sobre a organização de práticas pedagógicas no berçário 

desponta enquanto necessidade urgente, já que durante anos foi negado às crianças o 

direito a um espaço agradável de desenvolvimento educativo. Esperamos que este 

trabalho contribua para o desenvolvimento de pesquisas mais aprofundadas sobre a 

temática, já que a criança da creche tem o direito a uma educação de qualidade que 

contemple todos os aspectos inerentes às fases do desenvolvimento social, motor, 

afetivo e psicológico. 
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