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ApresentAção
Ester Calland de Sousa Rosa

Esta obra certamente interessa a pelo menos três grupos de leitores 
distintos. Professores que atuam na Educação Infantil vão reconhecer 
nos depoimentos de colegas reflexões que ajudarão a dar sentido ao 
que vivenciam no cotidiano de suas intervenções pedagógicas junto 
a crianças pequenas, em particular, a compreender o modo peculiar 
como os bebês se comunicam. Profissionais que atuam na formação 
docente poderão identificar princípios e procedimentos adotados no 
curso documentado neste livro e acompanhar as decisões que foram 
sendo tomadas para potencializar a ação empreendida, em particular 
na direção de reconhecer os professores como parceiros no percurso de 
desenvolvimento de um olhar sensível sobre a criança pequena e sobre 
suas expressões sociocomunicativas. Gestores de políticas educacionais 
encontrarão argumentos para justificar a importância de assegurar a 
presença de professores nos berçários, para forjar programas de for-
mação continuada específicos para esse grupo de docentes como parte 
da carga horária remunerada dos professores, para definir orientações 
relativas à aquisição de equipamentos e organização de espaços propícios 
às interações das crianças pequenas no ambiente da Educação Infantil.

A primeira edição desta publicação tinha um objetivo precípuo, 
que era o de registrar a experiência de formação continuada viven-
ciada na gestão municipal do Recife, no período de 2005 a 2008. 
Naquela ocasião, a gestão municipal tinha como prioridade realizar 
um programa de formação docente que ao mesmo tempo garantisse o 
direito à qualificação dos profissionais da Educação Infantil e que fosse 
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integrado ao que se propunha para o conjunto de docentes da rede. 
O desafio que se colocava era o de garantir a singularidade de cada 
grupo de educadores reconhecendo sua diversidade de necessidades 
de aprendizagem, sem perder o sentido de articulação em rede e a 
partilha de objetivos comuns voltados a assegurar uma escola inclusiva, 
democrática e que respeite os direitos de cidadania de seus estudantes.

Nesta segunda edição, os objetivos da obra se ampliam. Diante de 
questões polêmicas no campo da Educação Infantil, o relato apresen-
tado evidencia posicionamentos e procura contribuir para esclarecer 
dúvidas sobre o que deve ser priorizado numa proposta pedagógica 
para crianças com menos de dois anos de idade.

Um argumento subjacente a todo o texto é que o contexto educa-
tivo para crianças pequenas precisa estar direcionado por uma clara 
intencionalidade pedagógica, que valorize as interações entre coetâneos 
e que reconheça na criança sua capacidade de colaborar e configurar 
as diferentes atividades realizadas cotidianamente. 

Além disso, ao longo do texto é recorrente a presença de exem-
plos que evidenciam que as crianças são capazes de se comunicar e de 
expressar suas vontades e preferências muito antes de apresentarem 
uma linguagem oral plenamente desenvolvida. 

Esse modo de olhar focado nas crianças, na identificação de 
suas demandas e na estruturação de um contexto propício ao seu 
desenvolvimento e à sua aprendizagem supõe que os profissionais 
da educação se encarreguem de propor uma intervenção pedagógica 
que ao mesmo tempo seja única, flexível, e planejada, estruturada e 
com objetivos pedagógicos claramente definidos. Nessa proposição, 
ganha novo relevo a definição das atividades de rotina, o modo como 
se realizam as rodas de cantigas e de histórias e demais experiências de 
aprendizagens, a disposição do mobiliário na sala, a disponibilização 
de brinquedos, de tempos e de espaços para as brincadeiras das crian-
ças, as ações de cuidado... Nesse paradigma, colocam-se em questão 
as dicotomias entre atividade dirigida e atividade de livre escolha e 
reafirma-se a indissociabilidade entre o cuidar-educar.

Finalmente, o texto apresenta diversos argumentos no sentido de 
defender que no trabalho pedagógico com crianças pequenas é preciso 
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aprofundar conhecimentos e ao mesmo tempo desenvolver habilida-
des de observação aguçada e atitudes de acolhimento social aos sinais 
sutis de comunicação das crianças que podem passar despercebidos 
num olhar adultocêntrico. A apropriação de um referencial teórico 
consistente (de viés sociointeracionista), aliada ao desenvolvimento de 
atitudes de investigação, à prática de registros sistemáticos (com foto-
grafias, escrita de textos, anotações do cotidiano, escrita de portfólios) 
e à constituição de uma comunidade de aprendizagem envolvendo 
professoras e formadora são elementos centrais no modelo de formação 
docente registrado neste livro.

Esta obra está dividida em cinco partes, a saber: “Um começo 
de conversa”, “Um convite às descobertas”, “Outras possibilidades de 
aprendizagens no berçário”, “Flashes do cotidiano” e “Ouvindo relatos, 
tecendo identidades e saberes construídos na formação de professoras 
de bebês”. Uma característica comum a todas elas é a forma como o 
texto vai sendo tecido em articulação com escritas das professoras que 
participaram do processo formativo e seu diálogo com os registros na 
forma de fotografias, recortes de videogravações e desenhos de crianças 
extraídos dos portfólios das professoras.

A primeira parte é dedicada, particularmente, a introduzir o leitor 
na perspectiva teórico-metodológica adotada no curso e no seu relato, 
qual seja, a visão sociointeracionista de desenvolvimento infantil. É 
nesta parte da obra que é apresentado o “enredo” de como se realizou 
a formação do grupo de professoras de bebês, quais os seus principais 
procedimentos e conteúdos tratados.

Na sequência, a segunda parte da obra inicia já com um excer-
to de portfólio escrito por uma professora e passa a apresentar, em 
detalhe, os três conteúdos em torno dos quais o curso se realizou: 
Imitação – um espaço para brincar, aprender e compartilhar sig-
nificados; Brincando e aprendendo com o outro: a constituição da 
linguagem no espaço da brincadeira; (Re)criando um ambiente para 
mexer, inventar e conviver.

A terceira parte do livro traz apontamentos para pensar que 
conteúdos compõem a proposta pedagógica de berçários, com ênfase 
na aprendizagem com parceiros, na construção de conhecimentos 
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matemáticos, na ampliação de recursos expressivos, na aquisição de 
saberes próprios do universo sociocultural.

A quarta parte inverte a ordem de prioridade em termos das 
linguagens adotadas. Aqui as imagens, compostas com legendas, ga-
nham centralidade e contribuem para dar visibilidade aos argumentos 
tratados nas partes anteriores.

A quinta e última parte, “Ouvindo relatos, tecendo identidades e 
saberes construídos na formação de professoras de bebês”, é composta 
por dois capítulos, um que retoma princípios que orientaram o curso 
realizado e outro que parte de depoimentos avaliativos das professoras 
participantes para daí extrair referenciais mais amplos presentes no 
processo formativo relatado.

Como é o trabalho pedagógico no berçário da creche? Como se 
formam professores de bebês? É possível pensar em propostas peda-
gógicas para crianças com menos de dois anos de idade? A leitura 
deste livro pode contribuir para pensar sobre essas e outras questões, 
ouvindo atentamente as diferentes falas de professoras e de crianças 
que foram registradas de forma sensível e generosa pela formadora 
que partilhou conosco sua experiência.


