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A criança do berçário pode ampliar suas capacidades linguísticas e desenvolver 
atitudes leitoras em situações comunicativas e expressivas mediadas pela 
literatura. Apoiados numa perspectiva walloniana, o movimento pode ser apontado 
como um dos recursos que o bebê utiliza para expressar suas necessidades, 
disposições internas e evidenciar sua participação em práticas leitoras. Neste 
estudo, as observações foram alçadas de um conjunto de relatos de práticas 
pedagógicas desenvolvidas no berçário de uma creche pública de Recife, coletados 
num curso de formação continuada. As crianças participantes tinham idades entre 
08 e 13 meses. A professora organizou sequências didáticas que entrosaram as 
crianças no fluxo de situações leitoras, compondo com o grupo infantil um 
repertório de estratégias de engajamentos com a narrativa, mostrando–se atenta 
aos sinais comunicativos dos bebês que ela interpretou como sendo a emissão de 
comentários e apreciação literária. Apesar dos bebês não utilizarem a comunicação 
verbal, eles são responsivos às manifestações comunicativas do parceiro em 
ocasiões de leitura por meio de vocalizações, sorrisos, olhares e ajustes corporais 
que traduzem emparelhamento de intenções à situação proposta pela professora. 
Reflete–se sobre a possibilidade de que a literatura, interpretada numa situação 
sociointerativa, propicie um contexto de apreensão e compartilhamentos de 
significados que insira a criança em práticas discursivas por meio das quais ela 
expressa disposições emocionais e cognitivas, em resposta às pistas fisionômicas, 
posturais, entonacionais e outros sinais comunicativos advindos do parceiro, 
desvelando a dimensão expressiva de seus atos que comunicam sua participação 
em práticas leitoras na creche.  
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O atual momento histórico legitima que a Educação Infantil tem como finalidade "o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social" (LDB - Lei nº 9394/96). Sinaliza para a 
adoção de metodologias dinâmicas, envolventes, interativas e contextualizadas nas 
especificidades do desenvolvimento infantil que garantam a indissociabilidade do 
cuidar e educar a criança. 

Contextualizando o tema  

Nesta perspectiva, o cotidiano da Educação Infantil acolhe as várias dimensões do 
cuidar/educar, tendo os princípios éticos, políticos e estéticos (conforme citado nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/1999) como bases para a 
construção de sujeitos históricos que exploram o mundo, reinventam o cotidiano, 
produzem conhecimentos por meio das interações e vínculos que estabelecem, 
entrelaçando afetos e partilhando significados da cultura vivida.  

Dentro dessa configuração em que se apresentam os programas destinados à 
Educação Infantil em instituições coletivas, a criança passa a ser reconhecida em 
todas as suas potencialidades e como um ser capaz de interagir com o outro, com o 



tempo, com o mundo ao seu redor, participar do processo educativo e de seu 
desenvolvimento, com os conhecimentos e recursos de que dispõe, desde bebê.  

Ao lado dessas conquistas políticas atuais, pesquisas recentes sobre o 
desenvolvimento socioafetivo da criança, confirmam a idéia de que, mesmo sem ter 
consolidado a linguagem oral, a criança pequena estabelece relações ricas e 
variadas com seus pares (ROSSETTI-FERREIRA et al., 2003; CARVALHO e 
PEDROSA, 2004), mostra-se sensível às diversas manifestações afetivas do 
ambiente cultural, onde, gradativamente, se insere (cf., por ex., WALLON, 1971; 
TOMASELLO, 2003), compartilhando a atenção e as emoções que sente (BUSSAB et 
al., 2007) por meio de expressões fisionômicas, gestuais, vocais, posturais e 
rítmicas que traduzem a sua comunhão interpessoal e as suas disposições internas 
para o encontro social. 

Diante da versatilidade da criança em sua busca ativa de informações e co-
construções, a organização do ambiente pedagógico do berçário precisa favorecer 
situações educativas socialmente relevantes e pessoalmente significativas, que 
ampliem possibilidades de expressão da criança, oportunizem brincadeiras entre 
pares, o exercício da autonomia, a construção de conhecimentos e a partilha de 
significados num contexto pautado numa postura de acolhimento e incentivo às 
diversas manifestações infantis. 

De acordo com a perspectiva walloniana, o movimento é um recurso que a criança 
utiliza para expressar suas necessidades, interesses, motivações, emoções e 
intenções. Ele é mais do que um meio para atuar no ambiente físico; constitui um 
campo de experimentações para a criança descobrir o seu corpo e a si, um veículo 
que lhe permite atuar no ambiente social, mobilizando as pessoas pelo viés 
comunicativo-expressivo de seus gestos. Segundo Wallon (1971), a expressividade 
motora da criança tem um poder de contágio social, fruto de uma perspectiva 
particular, um modo próprio dela se relacionar com o mundo e indicar suas 
disposições íntimas para o encontro com o outro. É, pois, através da dimensão 
corporal que a criança elabora as primeiras significações de si, do outro e do 
mundo. 

Dessa forma, são várias as funções que o movimento possui no desenvolvimento 
da criança e no berçário ele se constitui num sistema comunicativo não-verbal que 
viabiliza a apreensão e o compartilhamento de significados.  

É na interação com diferentes parceiros e em distintas oportunidades de 
participação em práticas culturais como interlocutora mesmo sem saber falar 
convencionalmente que a criança desenvolve seus recursos lingüísticos, aprimora o 
uso de gestos, mímicas e movimentos do corpo de modo cada vez mais ajustado ao 
contexto de funcionamento sociocomunicativo (TOMASELLO, 2003; BUSSAB, 1999).  

No âmbito do desenvolvimento da linguagem infantil, a leitura e a narrativa de 
histórias tem sido computados como valiosos recursos didáticos. Diversos estudos 
tem enfocado as relações entre as práticas de leitura na Educação Infantil e o 
letramento escolar. Mesmo sem ler com autonomia, ao participar de rodas de 
leitura, ouvir histórias narradas ou ler e declamar poemas junto com a professora, 
a criança pequena é engajada num jogo envolvendo as palavras e, neste sentido, 
vai percebendo a existência de diferenças entre o que se fala e o que se escreve; 
desperta seu interesse para as peculiaridades sonoras das palavras e suas 
correspondências com a sua grafia, dentre outras aprendizagens sobre a língua 
(GOULART, 2006; SMOLKA, 1989). Além disso, ao conversar com a professora e 
colegas sobre os textos lidos e ouvidos, a criança pode constatar que a leitura 



envolve a elaboração de sentidos e não apenas a oralização de um texto 
(BRANDÃO; ROSA, 2005).  

Se pensarmos mais especificamente nas crianças ainda em seu primeiro ano de 
vida, o que se pode argumentar é que o contato com a narrativa (lida, cantada ou 
contada pelo adulto) remete às experiências de aconchego e convívio humano 
mediadas pelas narrativas, que estão presentes na própria origem da literatura 
infantil, em sua forma oral (MEIRELES, 1984; BENJAMIN, 1994) e que tem uma 
função ao mesmo tempo lúdica e formativa.  

É neste contato com a literatura, mediada por um adulto, que diferentes "conjuntos 
funcionais para aprender" (MAHONEY; ALMEIDA, 2004) são mobilizados, num 
movimento que envolve cognição, afeto, movimento e a pessoa do bebê como um 
todo. 

Nesse sentido, a criança do berçário pode ampliar suas capacidades lingüísticas e 
desenvolver atitudes leitoras em situações comunicativas e expressivas mediadas 
pela literatura e pelas formas como a professora a insere em práticas de leitura.   

É a partir dos pressupostos apresentados que situamos os objetivos do presente 
trabalho, a saber: apreender elementos que explicitem a organização didática que 
entrosa os bebês no fluxo de situações leitoras e examinar como as crianças 
apreendem e compartilham significados nas práticas leitoras propostas pela 
professora do berçário.    

A questão que norteou a investigação pode ser enunciada da seguinte forma: como 
as crianças do berçário participam das situações de leitura e contação de histórias 
organizadas pela professora? 

Os dados aqui apresentados advém de pesquisa qualitativa, de cunho colaborativo 
(PIMENTA, 2005; IBIAPINA, 2008), com intervenções pedagógicas no campo da 
formação continuada de professoras berçaristas. O material foi coletado ao longo de 
dez meses de encontros de estudos com 33 professoras de berçário que atuam na 
Rede Municipal de Ensino de Recife (RMER) e 10 berçaristas de creches 
comunitárias conveniadas à RMER.  

As estratégias teórico-metodológicas  

No percurso de sua participação no grupo de formação continuada, as professoras 
foram solicitadas a produzirem diferentes relatos escritos e que serviram de 
referência para a análise do presente estudo. Nessa trilha de proposições, os 
relatos foram tomados como recurso metodológico para se compreender a prática 
vivida, a constituição de saberes e o acesso a um corpo elaborado de referências e 
conhecimentos que o registro oportuniza (BAKHTIN, 2002; KRAMER, 2001). Sendo 
assim, permite reflexões acerca dos significados construídos na participação de 
bebês em ocasiões de leitura e contação de histórias planejadas pelas suas 
professoras. 

Em particular, destacam-se as produções solicitadas tendo em vista a perspectiva 
de publicação da experiência (RAMOS; ROSA, 2008). Alguns excertos desse 
material aparecem transcritos literalmente, com identificação das professoras e sua 
unidade de lotação na RMER onde atuam, conforme autorização prévia das 
mesmas. 

Os relatos coletados foram agrupados em dois campos interligados, a saber: como 
a professora organizou sequências didáticas que entrosaram as crianças no fluxo de 



situações leitoras e como as crianças compartilham significados e se inserem nas 
práticas leitoras propostas. Cada um desses campos de análise foi desdobrado em 
aspectos enfatizados pelas professoras, conforme exposto a seguir. 

O envolvimento dos bebês no aprendizado prazeroso da leitura acontece mediado 
pela professora que organiza situações de contação de histórias e leituras de um 
jeito envolvente, capaz de mobilizar o interesse da criança, criando um clima 
agradável e convidativo à escuta. Nesse contexto, as crianças vão se entrosando no 
fluxo de acontecimentos da roda de leitura, desde o início da atividade, quando a 
professora canta uma música que "anuncia" e convida o grupo para a ocasião e 
prepara um clima de curtição e aconchego, espalhando almofadas no chão, 
conforme revela o relato da professora Maria Virgínia Batista (CMEI É Lutando que 
se Conquista): 

Entrelaçando os achados e tecendo a discussão 

"O momento de leitura e contação de história faz parte da nossa rotina. 
Diariamente nos reunimos na roda para o Bom Dia

Durante a leitura, a professora demonstra uma atitude cuidadosa quando lê para a 
criança, mostrando-se interessada em perceber e atribuir significados às suas 
formas de participação no enredo (apontando para o livro, balbuciando, batendo 
palmas, emitindo gritinhos, se aproximando para perto do livro, olhando para quem 
lê); sinais comunicativos que ela interpreta como sendo a emissão de comentários 
e apreciação literária das crianças. Essas ações inserem a criança num contexto rico 
em interações que favorece avanços da linguagem infantil na medida em que o 
bebê torna-se interlocutor ativo quando encontra espaço para expressar seus 
interesses, necessidades e intenções por meio de gestos, atitudes e vocalizações 
que ganham a interpretação de parceiros (TOMASELLO, 2003; TREVARTHEN, 2006) 

 com músicas, registro da 
freqüência, contação de história ou leitura de um outro texto (poesias populares, 
por exemplo). Esse momento é logo percebido pelas crianças que observam o que 
trago nas mãos, através da arrumação das almofadas no chão e pelas minhas 
indagações: "quem veio hoje? Quem vai querer cantar? Quem quer ouvir uma 
história?"A maioria se aproxima, ficando em pé ou sentada, alguns querem sentar 
no meu colo, outros apontam para o que eu tenho nas mãos, emitem gritinhos, 
gesticulam, querem pegar no material, batem palmas, empurram o colega da 
frente como se estivessem tentando garantir um lugar mais próximo de mim. Tudo 
isso eu compreendo como uma resposta satisfatória ao que está sendo proposto 
naquele momento. Antes de iniciar a leitura, canto: "E agora minha gente, uma 
história vou contar, uma história bem bonita para todos escutar. Ê, ô, trá-lá-lá, ê, 
ô, trá-lá-lá, trá-lá-lá, lá-lá-lá..." Depois de iniciada a leitura, eles apontam para o 
livro, sorriem, olham atentos quando mudo a voz numa cena, mostram o livro para 
o colega do lado, balbuciam como se estivessem fazendo comentários ou 
apreciando a história. Algumas crianças permanecem sentadas mais tempo, outras 
saem da roda e algumas se levantam, mas, de vez em quando, dão uma olhada 
para mim, recuperando a atenção ao que está sendo lido". 

Nesta experiência interativa, destacam-se os movimentos e gestos das crianças 
como veículos que comunicaram o interesse de cada uma em participar da ocasião 
de leitura, demonstrando o potencial regulador e a idéia de movimento como 
recurso comunicativo não-verbal (WALLON, 1971;1986) possibilitando que a 
criança possa responder às diferentes manifestações sociocomunicativas a partir 
dos sinais expressivos advindos do parceiro que ela acolheu e interpretou. 

Como se faz notar no comportamento sociocomunicativo das crianças, elas estavam 
com a atenção orientada para o que foi proposto pela professora, o que viabiliza a 



apreensão de significados e o curso de ações que dão andamento às relações entre 
os parceiros. A esse respeito, Tomasello (2003) explica que a atenção conjunta 
mergulha a criança num mesmo contexto psicológico que interconecta os 
significados, ou seja, a atenção convergente às ações do outro configura um 
contexto intersubjetivo de intenções sociocomunicativas que se tornam partilhadas.  

A educadora, nesse contexto, mostra-se parceira do desenvolvimento infantil, 
atenta aos primórdios das manifestações comunicativas da criança e disposta a 
ajudá-la a consolidar aquisições futuras, quando re-significa os comportamentos 
sociocomunicativos do grupo, procurando compreendê-los, incentivá-los, 
organizando as "falas" não-verbais que a criança executa através de recursos 
expressivos motores.  

Sendo assim, no fluxo de interações com seus companheiros, a criança pode 
comunicar intenções, influenciar o outro, estabelecer relações, ir capturando pistas 
de como se organiza a linguagem verbal, inserida num contexto afetivamente 
envolvente e fértil de construção de significados.  

A professora Maria Virgínia nos revela outros investimentos no jeito de contar e ler 
para as crianças, indicando possibilidades de instigar a curiosidade dos bebês e 
envolvê-los com a narrativa, provocando uma atmosfera de contágio e 
engajamento emocional no grupo de ouvintes destacando a importância de uma 
variedade textual, da entonação adequada e apontando a idéia de que a seleção 
prévia da história a ser contada ou lida permite intimidade com o texto, provocando 
um sentimento de curiosidade na criança pelo que está sendo narrado: 

(...) "Assim como os demais tipos de textos, as poesias populares divertem, 
encantam e produzem efeito mágico em quem escuta, quando são lidas com 
entonação certa, adequada a cada momento e particularidades do texto. 

As parlendas e os trava-línguas também fazem parte das nossas rodas de 
literatura, vivenciadas na nossa rotina e não apenas nas culminâncias folclóricas".  

Ainda com relação à sua prática, a professora Maria Virgínia mostra como a criança 
pode ser apoiada a acompanhar corporalmente a leitura de poesias, parlendas ou 
brincadeiras cantadas. Ao lado dessas idéias, ela explica que, oferecer à criança 
variados gêneros textuais, a exemplo de poesias e trava-línguas, engaja a criança 
na narrativa e promove ampliação da sua sensibilidade e a construção da 
linguagem verbal: 

 "a sonoridade musical das poesias envolve a criança de uma forma encantadora, 
pois ela parece muito atenta ao que escuta e aos movimentos que executa com a 
cabeça, mãos, pé, durante a leitura e que são acompanhados pela cadência ritmada 
das palavras. 

Percebi que os trava-línguas deixam as crianças bem observadoras, atentas aos 
movimentos sonoros e gestuais da boca de quem fala. Elas mexem suas bocas, me 
imitam, olhando pra mim, como se quisessem reproduzir aquele turbilhão de rimas 
que escuta. 

(...) Fazendo uma relação entre poesias, trava-línguas e movimento, é possível 
dizer que esses elementos ajudam a criança a se expressar, através de uma 
linguagem própria dessa faixa de idade, que é antecessora da linguagem verbal e 
necessária para a aquisição da mesma". 



Outro espaço de compartilhamento favorável ao desenvolvimento da expressão 
verbal nos é apresentado no relato da professora Maria José de Oliveira (CMEI Bidu 
Krause). Em sua atuação, a imersão dos bebês em rodas de contação e leitura de 
histórias é planejada com a participação da criança no enredo da história. Nessa 
ocasião interativa, a professora também aproveita para observar uma criança 
específica, examinando suas hipóteses, suas estratégias de expressão de 
pensamento, seu jeito de apreender informações: 

"Na hora em que eu estava contando uma história, Andreza (11 meses) apontou 
para uma gravura de um dos meninos do livro, olhou para outra criança e começou 
a produzir vários sons. Será que ela se lembrou de alguém da sala ou de uma outra 
situação vivida na roda de leitura e contação de histórias? Fiquei desconfiada disso 
porque, às vezes, quando tem gravuras de menino ou menina na história que 
conto, eu já substitui o nome do personagem pelo nome das crianças da sala, 
inserindo o grupo dentro da história, tornando-os participantes". 

Conforme podemos observar nessa cena interativa, a professora investe em ações 
e contextos comunicativos mediados pela literatura, inclusive, expondo a criança à 
multiplicidade de formas de comunicação presentes na cultura as quais estes 
portadores textuais dão suporte, abrindo espaço para a criança se expressar, 
favorecendo, também, o desenvolvimento de atitudes leitoras e possíveis 
aprendizados através das narrativas. Nesse contexto, a criança utiliza-se do 
movimento, olhares e vocalizações para compartilhar significados com a sua 
professora. 

Numa outra situação planejada pela mesma professora, a criança nos mostra como 
ela aproveita as oportunidades que lhe são oferecidas para se desenvolver, nas 
interações que estabelece. Ela imita expressões que ouve, experimentando 
possibilidades de manter diálogos, negociando significados, desempenhando um 
papel comunicativo, expressivo e social que a fala desempenha, mesmo sem tê-la 
presente. A professora Maria José demonstra esse argumento em seu relato: 

"Ontem levei alguns livros infantis e comecei a contar uma história, apontando para 
as gravuras e mostrando-as para as crianças. Percebi que em um dado momento 
Felipe (10 meses) começou a interagir comigo, pronunciando sons como se 
estivesse conversando a respeito das gravuras". 

Nesse contexto, o comportamento imitativo, revelador da adesão ao modelo, pode 
ser considerado como um importante canal de significação que pressupõe uma 
determinada compreensão do significado da ação do outro (VYGOTSKY, 1995) que 
possibilita a construção de significados por meio da observação atenta, exame, 
seleção e reinvenção interpretativa das ações do outro social. Nesse sentido, não é 
mera reprise de atos nem cópia passiva da referência, mas acarreta esforços no 
estabelecimento de nexos entre eventos ocorridos numa tentativa de compreendê-
los. Especula-se, portanto, que a imitação cumpre uma função de reconstrução da 
experiência, podendo desencadear processos de desenvolvimento infantil no âmbito 
de avanços na estruturação do pensamento e linguagem (WALLON, 1986; 
VASCONCELOS, 1996). 

A leitura e a contação de histórias mostraram-se interessantes vias de acesso ao 
repertório que é próprio da linguagem, ao contato com diferentes gêneros e 
portadores textuais, à riqueza advinda dos elementos da narrativa e ao gosto pela 
literatura.  

Apontamentos a guisa de conclusões 



No âmbito do desenvolvimento da linguagem, as ações interativas das quais a 
criança participa em práticas leitoras no berçário viabilizam oportunidades de 
contato com a narrativa, de estabelecimento de formas de relação com o outro, de 
experimentações e de usos de seus recursos sociocomunicativos para partilhar 
significados com o parceiro, do exercício de escolhas e de (re)criação, de ampliação 
da percepção sobre si e sobre o outro e a evolução de seu pensamento. São 
argumentos que situam a literatura, interpretada numa situação sociointerativa, 
como um locus

No percurso das situações apresentadas pelas duas professoras, verifica-se que a 
emergência e compartilhamento de significados foram deflagrados pela orientação 
da atenção dirigida ao outro, indicando-nos que a criança monitora as ações e 
reações do parceiro, acolhe e interpreta suas investidas sociais e comunicativas.  
Os achados parecem confirmar alguns resultados da literatura que demonstram que 
a criança não é um ser passivo na relação social: ela forma vínculos afetivos, cria e 
explora modos diferentes de comunicação, de solicitação do outro e também 
elabora diferentes respostas às manifestações do parceiro para consigo. Dessa 
forma, ela mostra-se interlocutora dinâmica, desde bebê, orientada para a troca, 
regulação social e participação em diálogos recíprocos com os recursos 
instrumentais de que dispõe. Estes resultados também estão compatíveis com 
estudos recentes da Psicologia que revelam, diferentemente do que se pensava em 
décadas passadas, que os bebês são capazes de compreender intenções do outro e 
partilhar interesses ajustados às situações das quais participam. 

 promissor do desenvolvimento da linguagem infantil, qual seja, um 
contexto e um recurso de apreensão e compartilhamento de significados que insere 
a criança em práticas discursivas por meio das quais ela expressa disposições 
emocionais e cognitivas, em resposta às pistas fisionômicas, posturais, 
entonacionais e outros sinais comunicativos advindos do parceiro, desvelando a 
dimensão expressiva de seus atos que elas dinamicamente exploram com as 
professoras e com os parceiros de idade em práticas de leitura e contação de 
histórias no berçário.  

Um olhar mais atento e cuidadoso sobre o trabalho que se realiza no ambiente 
pedagógico do berçário vislumbra a complexidade desse período rico em 
possibilidades de construções e convida o educador a conhecer o engajamento dos 
bebês em situações leitoras, suas estratégias para explorar, interpretar, interagir e 
se comunicar em ocasiões de leitura e contação de histórias. 

Assim, conferir ao vivo e em cores o jeito ativo de ser da criança no cotidiano 
pedagógico do berçário pressupõe o encontro com situações que assegurem a 
organização de práticas leitoras, o reconhecimento e a valorização da participação 
dos bebês nessas ocasiões, pondo em relevo uma atmosfera social acolhedora de 
co-construções entre crianças e suas professoras, mediadas pela literatura. 

BAKHTIN, Mikhail. 
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