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Resumo

Esta pesquisa analisa a relação entre o espaço físico do berçário e o desenvolvimento de interações
vivenciadas pelos bebês com os companheiros de idade ao explorarem os objetos e o mobiliário da sala.
Os dados foram produzidos na perspectiva etnográfica, com observação participante, registros escritos,
em forma de diários, além de videogravações e registros de imagens por meio de fotografias. A pesquisa
foi realizada com 29 crianças, de ambos os sexos, integrantes dos agrupamentos etários denominados de
berçário I e II de uma instituição municipal de Educação Infantil da cidade de Aracaju/SE. As
oportunidades de brincar com seus parceiros de idade, observadas no conjunto de episódios apresentados,
confirmam resultados de outros estudos que defendem a ideia de que a organização pedagógica do espaço
do berçário precisa dar suporte às motivações lúdicas das crianças e interações entre elas.
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ABSTRACT

This research analyzes the relation between the physical space of the nursery and the development of
lived interactions for the babies with their age partners while they explore the objects and the furniture of
the room. The data was produced on ethnographic perspective, with participative observation, written
notes in diaries format, video records and image registers by photography. The research utilized 29
children, both of genders of the age groups called nursery I and II at a municipal institution of early
childhood education in Aracaju/SE. The opportunities to play with their age partners, observed on episodes
presented, confirms results of the others researches who agree with the idea that the pedagogy
organization of the nursery space needs support the playful motivations of the children and interactions
between them.

Key-words: Space organization. Social interactions. Early childhood education.
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A Educação Infantil, representada por creches e pré-escolas, tem um papel de grande importância no
processo de socialização das crianças. Atualmente as crianças são reconhecidas como sujeitos sociais,
capazes de se desenvolver a partir das interações estabelecidas, ampliando aprendizagens e construindo
sua autonomia de forma ativa. Para que essas interações entre pares aconteçam de modo a potencializar o
desenvolvimento das crianças, faz-se necessário pensar em um ambiente pedagógico que seja propulsor
de descobertas, socialmente estimulante, ou seja, é preciso planejar o espaço da creche impulsionador de
interações sociais (RAMOS, 2012).

A organização dos espaços que constituem a Educação Infantil revelam as possibilidades de aprendizagens
existentes. Ambientes bem organizados, repletos de cores e objetos a serem explorados constituem
propostas pedagógicas que respeitam os aspectos lúdicos, investigativos e interativos das crianças. Por
outro lado, espaços vazios, sem a presença de cores e objetos não estimulam o fazer infantil,
desconsiderando os estímulos imaginativos para a criança que espaços bem organizados podem
proporcionar (FORTURA, SILVA, 2013; HORN, 2004; CORSINO, 2009; GUIMARÃES, 2009; BRASIL, 2009).

Nesse sentido, os espaços que constituem a Educação Infantil precisam ser pensados e planejados
levando-se em consideração à organização de um ambiente interativo, com foco no desenvolvimento da
autonomia das crianças, ou seja, é necessário planejar lugares onde a exploração dos objetos presentes
seja propulsora de vínculos porque é através das experiências sociais vivenciadas que a criança constrói
significados a respeito do mundo, atribuindo, assim, sentido ao que lhe desperta interesse e cativa sua
atenção.

Nessa trilha de proposições, levando-se em consideração a noção de desenvolvimento e aprendizagem da
criança por meio de interações, o educador precisa organizar um espaço rico em experimentações e
relações sociais, visto que, como nos atenta Corsino (2009) “É na troca dos sentidos construídos e na
valorização das diferentes vozes que circulam nos espaços de interação que a aprendizagem vai
acontecendo.” (p. 118).

Embasando-se na ideia de aprendizagem anteriormente apresentada por Corsino, defendemos que a
creche deve ser um espaço que permita socializações entre os sujeitos nela presentes. Essas socializações
podem ser estimuladas de diversas formas, uma das maneiras está em organizar o ambiente educacional
infantil estrategicamente voltado para encontros interacionais. Nesse sentido, acreditamos que:

A criança constrói assim conhecimentos conforme estabelece relações que
organizam e explicam o mundo. Isso envolve assimilar aspectos dessa realidade,
apropriando-se de significados sobre a mesma, através de processos ativos de
interação com outras pessoas e objetos, modificando ao mesmo tempo sua forma
de agir, pensar e sentir (OLIVEIRA, 1992, p. 51).

As concepções de infância e de criança variam a depender do momento histórico vivido. Através dos
escritos de Ariès (1981), notamos que algumas culturas na Idade Média não enxergavam a criança como
um ser que tinha singularidades próprias para seu desenvolvimento, mas sim como um adulto em
miniatura. Estas culturas caracterizam as crianças como seres sem “voz”, na medida em que apenas os
adultos podiam expressar-se socialmente.

Ampliando o argumento apresentado anteriormente, consideramos, também, que a Sociologia da Infância
muito tem contribuído com a área da Educação Infantil. Esse diálogo interdisciplinar que temos
estabelecido tem sido profícuo no aprofundamento e na compreensão de quem são as crianças e as
infâncias e, de metodologias para pesquisas com as mesmas. Essa contribuição é fundamental para
pensarmos as práticas para elas dirigidas a partir de um conjunto de saberes que as respeitem em suas
características geracionais e que incorporem as suas contribuições enquanto crianças (CORSARO, 2009;
MÜLLER, 2010, SARMENTO, 2010; RAMOS, 2010).
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Atualmente as crianças são reconhecidas como sujeitos ativos, capazes de expressar-se de diversas
formas: por meio de gestos, de balbucios, de olhares, de palavras, de movimentos e em distintas
situações. Suas “vozes” estão sendo cada vez mais valorizadas, pois é a partir da observação e análise das
mesmas que vem se tornando possível conhecer suas opiniões, seus interesses, motivações e
necessidades. Nessa trilha de proposições, estudiosos como Sarmento (2004), Borba (2009), Quintero
(2009) e Müller (2010), por exemplo, defendem tais ideias, enxergando as crianças como atores sociais,
capazes de junto a adultos e iguais vivenciar e interagir, participando do meio social que estão inseridos e
desenvolvendo-se ativamente.

Os documentos oficiais a respeito da Educação Infantil brasileira, a exemplo das atuais Diretrizes
Curriculares para Educação Infantil (BRASIL, 2009) também defendem a ideia de criança ativa, valorizada
em suas capacidades e sendo vistas como

[...] centro do planejamento curricular, sujeito histórico e de direitos que se
desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e
por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades, nos grupos e
contextos culturais nos quais se insere (p. 6).

O desafio que tal empreitada coloca a todos nós, profissionais preocupados com a educação da infância,
encontra-se justamente em conhecer a criança para além daquilo que até hoje nos foi indicado
exclusivamente pela Psicologia do Desenvolvimento, pois, como afirma Sarmento (2005), do ponto de
vista socioeducativo, ainda sabemos muito pouco das gerações mais jovens. Segundo o referido autor,
constitui um desafio científico o sentido de construir a especificidade da educação da criança, em especial
daquelas com idades entre 0 e 3 anos.

A construção e instauração da perspectiva aqui preconizada exigem a elaboração de estudos e pesquisas
que dêem visibilidade ao mundo social das crianças; contribuindo assim com um conjunto de saberes que
possam informar aos profissionais da educação a sua prática de forma acolhedora às necessidades e
motivações das crianças (RAMOS, 2010).

Considera-se a importância de os professores terem uma formação continuada, em que se reflitam,
conjuntamente, os tempos e espaços que os núcleos de ação têm dado para a contribuição das crianças.
Importa também para a prática pedagógica, junto às crianças, saber que meninos e meninas são
protagonistas desta relação.

Nessa trilha de proposições, pretendemos contribuir com os estudos na Educação Infantil e infância,
trazendo reflexões sobre a construção de uma compreensão que amplie as possibilidades de se ouvir, ver
e perceber as crianças na interação e convívio com os seus parceiros de idade e com os adultos,
transformando o contexto educativo como espaço de reconhecimento das suas manifestações
espontâneas, na intenção de elaborar uma identidade para a educação da criança de pouca idade em
sintonia com seus interesses, necessidades, motivações e especificidades de seu desenvolvimento
socioafetivo (RAMOS, 2011).

Com base na importância dada à organização dos espaços físicos na Educação Infantil favorável às
interações sociais, esta pesquisa buscou analisar a influência da organização do espaço físico do berçário
no desenvolvimento das interações sociais de crianças na creche. Portanto, partimos do entendimento de
que as crianças são seres ativos, exploradores e criadores de sentidos, sendo assim, necessitam de
lugares motivadores, espaços interessantes, ou seja, ambientes pedagógicos desafiadores (GUIMARÃES,
2009; CORSINO, 2009; BORBA, 2009; HORN, 2004).

O percurso teórico metodológico da pesquisa e as crianças como sujeitos da investigação
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A pesquisa foi realizada com 29 crianças, de ambos os sexos, integrantes dos agrupamentos etários
denominados de berçário I e II de uma instituição municipal de Educação Infantil da cidade de Aracaju/SE.

Elegemos a etnografia como opção de pesquisa por caracterizar-se como uma descrição densa dos
registros dos fatos, que necessita da presença constante do investigador no campo social em estudo e o
contato direto com os atores sociais e o contexto, tal como explica Geertz (1989).

Nesse sentido, a etnografia tem sido apresentada por vários estudiosos como subsídio para investigações
em que se busca compreender as ações e as experiências culturais que alguns grupos utilizam para
produzir e interpretar as suas atividades cotidianas nos contextos de interação social. De acordo com
Geertz (1989), a descrição por parte do pesquisador exige a apreensão dos significados culturais que os
sujeitos possuem, no registro dos dados e nos resultados da análise.

Corsaro (2009) amplia o argumento defendido quando explica que a etnografia possibilita a imersão do
pesquisador nas formas de vida do grupo, buscando compreender suas ações e os conhecimentos culturais
utilizados pelos sujeitos investigados. Nas palavras de Sarmento (2003, p. 153): busca-se “apreender a
vida, tal como ela é conduzida, simbolizada e interpretada pelos atores sociais nos seus contextos de
ação.”

O percurso metodológico baseia-se então na construção de uma escuta sensível para capturar e
compreender crianças, adultos e suas interações (ROCHA, 2008; CRUZ, 2008).

A partir desses pressupostos, as crianças passam a ser consideradas como sujeitos e, conseqüentemente,
como parceiros nas pesquisas sobre infância, num reconhecimento e valorização de suas percepções por
meio da adoção de metodologias participativas.

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 e WASH, 2003; CORSARO, 2009), como no caso do berçário I e
II da instituição municipal que sediou nossa investigação.

Cabe destacar que, antes da coleta de dados ser efetivada, o presente estudo foi submetido à apreciação
do Comitê de Ética em Pesquisa, recebendo autorização para o início dos trabalhos.

Dando continuidade à coleta, 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.

Apesar da impossibilidade de a criança optar pela sua participação no estudo, adotamos uma postura de
entrada gradual na turma, realizada por meio de visitas ao grupo em dias alternados a fim de evitar o
desconforto emocional das crianças bem como não causar qualquer tipo de “estranhamento” com a
presença da pesquisadora (RAMOS, 2010).

Foi definida coletivamente, junto aos sujeitos pesquisados, a decisão de que os nomes verídicos das
crianças fossem apresentados.

Ao iniciar a pesquisa com as crianças, consideramos como estratégia, 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.
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Para atender aos objetivos da pesquisa, os instrumentos de coleta utilizados foram os registros escritos
em forma de diários de campo, fotografias e videogravação.

As videogravações foram realizadas no início da manhã, após o término da primeira refeição das crianças
na creche e tiveram uma duração de aproximadamente 20 minutos. As interações das crianças, seus
modos próprios de agir durante as práticas educativas propostas por suas educadoras da creche foram
eleitos como os conteúdos principais da observação.

No processo de recolha de informações, algumas questões foram colocadas previamente e outras foram
emergindo no decorrer da interlocução com as crianças, com base em um processo reflexivo de
observação de suas brincadeiras. Sendo assim, as questões organizadoras do estudo se constituíram e
podem ser elencadas da seguinte forma: Como as crianças utilizam o espaço, o mobiliário e os objetos
disponíveis em suas interações sociais Quais as estratégias sociais que as crianças utilizam para promover
o engajamento de pares de idade nas suas ações interativas

Para captura e análise desses dados, as filmagens foram observadas várias vezes, ora com a imagem
paralisada, ora voltando-se nas cenas que pareciam conter detalhes reveladores do campo investigado.
Para facilitar o trânsito de informações entre as diferentes cenas videogravadas, as filmagens foram
fotografadas segundo a segundo e agrupadas em sequências interativas escolhidas para a descrição. A
configuração interacional do grupo recortada e descrita foi denominada de episódio (PEDROSA;
CARVALHO, 2005). Cada episódio foi subdividido em momentos que destacam os eventos interativos alvo
das discussões. Cabe ressaltar que os eventos interativos aqui apresentados foram agrupados de acordo
com os aspectos relevantes para os objetivos da pesquisa com o intuito de realçar os principais pontos de
análise a serem debatidos. Do conjunto de cenas videogravadas que foram fotografadas, escolhemos
aquelas que apresentassem maiores evidências dos momentos descritos e que serão apresentadas em três
episódios a seguir.

Resultados e Discussões: Interagindo as crianças se entendem

Os três episódios que iremos apresentar demonstram de forma clara o quanto as crianças são criativas
para reinventar o mundo que está a sua volta. Para suas brincadeiras e interações acontecerem não se faz
necessário o uso e manipulação de brinquedos,na medida em que a mobília que compõe a sala também
serve suporte que favorece elos sociais entre as crianças.

Por sua capacidade de (re)criar, as crianças integrantes das situações interativas não precisaram de
muitos recursos materiais para mostrar que sabem aproveitar no ambiente o que lhes estão disponíveis,
utilizando-se de sua motivação intrínseca que lhe desperta maior interesse: brincar. Vejamos:

EPISÓDIO I: Esconderijo no armário

INTEGRANTES: Hyago (13 meses) e Cristian (15 meses)

DESCRIÇÃO: Hyago dirige-se até o berço que está à sua frente e entra num espaço que há entre o berço e
o armário. Cristian o segue. Hyago observa o local em que o parceiro está inserido e em seguida segue até
um local vazio ao lado do armário. Ele senta-se, deixando somente as pernas para fora, logo depois põe
também a cabeça e a recolhe rapidamente. Cristian o observa e em seguida também entra no espaço
entre o berço e o armário, mas não consegue ir até onde Hyago está, então, volta e se acocora ao lado do
berço. Hyago coloca a cabeça novamente para fora, na direção de Cristian e esconde-se de novo. Cristian,
por sua vez, olhava por baixo do berço, direcionando o olhar para onde Hyago se encontra. Esse
movimento entre ambos seguiu-se por alguns instantes até que Cristian saiu e posteriormente houve a
saída de Hyago.

EPISÓDIO II: Também quero o colchonete
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INTEGRANTES: Rayra (15 meses), Vitória (13 meses) e Hyago (14 meses)

DESCRIÇÃO: Rayra e Vitória estão em cima de um colchonete que está no chão da sala creche. As
meninas estão executando movimentos de levantar e abaixar os pés, percorrendo a área do colchonete.
Hyago, que está por perto, observa e se aproxima das garotas. As garotas dirigem o olhar para ele. Rayra
fixa o olhar no pé do garoto, enquanto Vitória olha para o seu rosto. O menino, então, põe o seu pé direito
em cima do colchonete, mas Vitória dirige seu braço para frente em sinal de recusa, impedindo-o de
continuar. Ele afasta-se e olha para ela. Rayra também direciona o olhar para a garota e olha novamente
para Hyago. Vitória dá um pequeno impulso em Rayra que logo em seguida sai do colchonete. Ela também
resolve deixá-lo. As três crianças afastam-se do colchonete por alguns segundos, porém, Hyago aproveita
a oportunidade e volta, desta vez, conseguindo subir no colchonete sem nenhuma interrupção. O garoto
caminha rapidamente pelo colchonete e balança-se, imitando os movimentos que Rayra e Vitória
realizaram e a seguir retira-se do colchonete.

EPISÓDIO III: Observando os colchonetes

INTEGRANTES: Bia (17 meses), Kaio (15 meses), Rayra (16 meses), Anne (16meses), Ana (16 meses) e
Yasmim (14 meses)

DESCRIÇÃO: Bia, Kaio, Rayra, Anne e Ana estão próximos a alguns colchonetes. Bia, apoiada nos
colchonetes e Ana, ao lado de Anne, observam as outras três crianças que estão a desempenhar tais
situações: Rayra levanta a ponta do colchonete, Kaio e Anne põem a mão embaixo. Em seguida, Kaio
retira sua fralda, acompanhada da sua chupeta e retira-se do espaço, que estavam abaixo do colchão. Bia
aproxima-se dele e o observa, Rayra abaixa os braços, fazendo com que o colchonete volte à posição
inicial. Yasmim se aproxima e também começa a tocar os colchonetes. As meninas tocam, põem a cabeça
entre um colchonete e outro, olham por baixo, esticam os braços, manipulando os colchonetes.

Conforme observamos, o armário da sala, encostado na parede, possibilitou a criação de um “esconderijo”
para Hyago e a propagação de uma interação entre ele e Cristian. Nesse mesmo sentido de recriação, um
colchonete espalhado pelo chão, nos olhos e interesses das crianças transformou-se num suporte para
brincadeiras (o mexe e remexe), chamando a atenção de Hyago, que tentou fazer parte desta ação
começada por Vitória e Rayra e o amontoado de colchonetes que deslocou várias crianças para sua
exploração/observação.

Com base na análise de episódios interativos, verificamos que os espaços disponibilizados na creche
contribuem de forma significativa para a ocorrência de interações sociais. As crianças recriam áreas para
suas brincadeiras, subordinando objetos disponíveis e o mobiliário da sala de acordo com seus interesses.
A observação da criança em interação social revela o interesse do grupo infantil por várias experiências
que lhes permitiram, através da exploração, fazer descobertas e tecer relações, quando a criança
manipulou objetos que o adulto lhe disponibilizou, explorou o mobiliário e escolheu áreas para a realização
de suas atividades, atribuindo sentidos lúdicos aos objetos que foram socialmente compartilhados, estando
em contato com um campo de oportunidades de (re)significações.

As oportunidades de brincar com seus parceiros de idade, observadas no conjunto de episódios
apresentados, confirmam resultados de outros estudos que defendem a ideia de que a organização
pedagógica do espaço do berçário precisa dar suporte às motivações lúdicas das crianças e interações
entre elas.

A esse respeito, Borba (2008) atenta para a importância de aguçar a sensibilidade para enxergar a criança
como um ser capaz, que através das interações com o meio em que vive produz sua própria cultura ao
passo que as mesmas ao se apropriarem do que está a sua volta, também criam e recriam o que lhes é
proposto. A referida autora nos provoca ainda para se pensar em um ambiente educacional que permita a
constituição da criança como produtora do seu próprio desenvolvimento, cabendo ao educador o papel de
mediador desse processo: “[...] os espaços de Educação Infantil devem permitir que a criança se constitua
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autora de seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem, valorizando seus movimentos,
expressões, ações, falas, narrativas e produções. [...]” (p. 85).

Portanto, o brincar aparece no dia-a-dia da creche com papéis fundamentais, promovendo interações e
desencadeando aprendizagens entre as crianças. Desse modo, o ambiente da educação infantil quando
organizado adequadamente pelo adulto/educador poderá permitir que a criança exercite “sua capacidade
de compreensão e produção de conhecimento” (HORN, 2004, p. 20).

Diante de tais considerações, ressaltamos a relevância da configuração de um espaço físico que seja
desencadeador de interações, planejado e intencionalmente organizado com tal finalidade. Portanto, uma
proposta pedagógica para creche precisa ancorar-se em atitudes que promovam/abranjam as
possibilidades/potencialidades interativas das crianças em contextos favoráveis aos encontros sociais.

Conclusões

A pesquisa com bebês inaugura uma nova vertente de investigações que vem despertando interesses de
inúmeros estudiosos. O presente estudo enfatizou a ideia de criança socialmente capaz, portadora e
construtora de cultura, que se desenvolve por meio de interações sociais, ou seja, buscamos encarar as
crianças tal como a Sociologia da Infância as enxerga atualmente, qual seja, caracterizadas como atores
sociais. Nessa trilha de proposições, a investigação buscou analisar como os bebês exploram o mobiliário,
os objetos e o espaço da creche em suas ações interativas com os companheiros de idade.

Verificou-se que a organização do espaço físico do berçário atua de maneira significativa no universo de
interações sociais vivenciadas pelas crianças. Os objetos expostos ao longo da sala serviram de
explorações entre grupos de bebês. Estas explorações foram responsáveis por descobertas e
aprendizagens exercidas nas trocas com o outro. A capacidade lúdica das crianças ampliou suas
oportunidades, visto que, os objetos explorados foram em grande escala o mobiliário da sala. Desta forma,
observamos que as crianças constroem significados próprios diante do que lhes é ofertado; a manipulação
de objetos vai além dos brinquedos comumente disponibilizados na creche; a mobília da sala funcionou
como suporte para as brincadeiras entre crianças.

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, respeitando as crianças que precisam desfrutar de uma infância
alegre, lúdica, digna, com muitas oportunidades pedagógicas favoráveis ao seu desenvolvimento pleno e
que a organização didática possa contar com os interesses manifestados pelas crianças.
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