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Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de 
informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres 
desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas 
mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é 
maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios [...]. 

(BARROS, 2003) 

 
Este trabalho pretende sintetizar a pesquisa de mestrado que teve por objetivo 

identificar a especificidade que constitui a ação docente das profissionais que atuam 

diretamente com os bebês em creche, buscando, dessa forma, compreender as 

dimensões envolvidas na educação de crianças pequenas em espaços coletivos. A 

pesquisa foi realizada na rede municipal de educação infantil pública do município de 

Florianópolis, na totalidade das instituições que atendiam no ano de 2010 os grupos de 

bebês com faixa etária de 4 meses a 1 ano, denominados de G1. Nesse sentido, as 

questões que orientaram a pesquisa foram as seguintes: Quem são as professoras que 

atuam junto aos grupos de bebês na rede municipal de educação infantil de 

Florianópolis? Quais as dimensões que constituem a prática docente com os bebês? 

Quais as especificidades e as particularidades que envolvem a ação docente com os 

bebês?  

A partir do amplo debate que vem se constituindo em torno da concepção de 

criança, de infância e de sua educação, torna-se indispensável repensar uma docência 

que considere as crianças como agentes na relação social. De acordo com Cerisara 

(2002, p. 100), as “professoras de crianças pequenas em instituições de educação 

infantil devem definir sua prática profissional visando o exercício de uma profissão 

docente, que tem sua especificidade definida pela pedagogia da educação infantil”, 

delineada por Eloísa Acires Candal Rocha (1999, p. 15), cujo objeto de preocupação é a 

própria criança. 
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Pesquisar os bebês, as suas professora e, por seguinte, a especificidade das suas 

ações docentes significa ir ao Sul, como propõe Boaventura de Souza Santos (1995), 

quando se refere à necessidade da ciência de orientar-se nessa direção, explicitando que 

“uma epistemologia do Sul assenta em três orientações: aprender que existe o Sul; 

aprender a ir para o Sul; aprender a partir do Sul e com o Sul”, implicando conhecer as 

experiências que não foram legitimadas, aquelas experiências desvalorizadas 

socialmente, significando nesse sentido uma ampliação da visão de mundo. Portanto, 

pesquisar as ações docentes das professoras de bebês é conhecer e valorizar essas 

práticas que geralmente são invisíveis no cotidiano das instituições de educação infantil.  

A fim de responder as questões iniciais, a metodologia utilizada foi a aplicação de 

questionário e de entrevistas com as profissionais que estavam no momento da 

investigação atuando diretamente com os grupos de bebês. Do quadro geral das 

instituições levantou-se que nem todas atendiam as turmas de G1. Dessa forma, para se 

estabelecer o universo da pesquisa, foi feito um levantamento junto à Prefeitura 

Municipal de Florianópolis de quantas e quais instituições contavam com esse grupo 

específico de crianças no ano de 2010, chegando-se a um total de 28 instituições1. 

Como algumas dessas tinham mais de uma sala de G1, chegou-se, por fim, a 30 grupos 

de bebês (G1)2 atendidos na rede municipal de educação infantil pública. Após 

estabelecido o contato com as instituições, somaram-se 34 professoras de bebês 

participantes da pesquisa3.  

Para o bebê, ir à creche é ter a oportunidade de se relacionar, de ampliar suas 

experiências através do convívio com os outros. As salas dos grupos de bebês são 

marcadas por constante e intensa movimentação, é um misto de ações e relações que 

esse espaço oferece tanto para as crianças quanto para os adultos. De acordo com 

Barbosa e Richter (2010, p.91), “as características dos bebês exigem que o dia a dia seja 

muito bem planejado, pois há um grande dinamismo e diversidade no grupo”.  

Pensar numa consolidação da docência com crianças tão pequenas é considerar 

que 
                                                           
1 A rede municipal no ano da pesquisa contava com uma abrangência de 78 instituições de educação infantil, 
divididas em 48 creches, 23 NEIs (Núcleos de Educação Infantil, que se diferenciam da creche pelo fato de 
atenderem as crianças em período parcial) e 7 NEIs vinculados a escolas de ensino fundamental. 
2 Aqui, ao se referir aos grupos de bebês, a referência é o G1 (grupo de meninas e meninos de 4 meses a 1 ano de 
idade); no entanto, isso não significa que se desconsidere que nos grupos posteriores também tenham “bebês”, não se 
tendo por objetivo estabelecer uma divisão etária de quem é ou não bebê.  
3 Ressalta-se, ainda, que se considere o papel das auxiliares de sala no sentido de que suas funções são também 
docentes. Este estudo limita-se em estudar as profissionais/professoras que constituem o quadro e a carreira do 
magistério. As auxiliares de sala integram o quadro civil e têm cargo, carreira e salário distintos dos das professoras 
de educação infantil na rede pesquisada. No entanto, acredita-se que a função de auxiliar deva ser repensada. 
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Os bebês, em seu humano poder de interagir, ou seja, em sua integralidade – 
multidimensional e polissensorial – negam o “ofício de aluno” e reivindicam 
ações educativas participativas voltadas para a interseção do lúdico com o 
cognitivo nas diferentes linguagens (BARBOSA; RICHTER, 2010, p.93). 

 

Portanto, é pensar numa pedagogia que considere essas crianças em sua 

completude, compreendendo que elas agem, comunicam-se e se relacionam dentro do 

cotidiano desses grupos; entendendo que elas não estão nesse lugar apenas para serem 

atendidas em suas necessidades fisiológicas, mas sim, que se encontram num contexto 

que envolve uma coletividade, cuidado e educação, tendo-se a relação humana como o 

centro das ações. Nesse sentido, Tristão (2004, p.170) pondera ser a docência uma 

profissão relacional por excelência, “[...] lidamos com pessoas, nosso principal objeto 

de trabalho é o nosso ser [...]”. Segundo a autora, “o cuidar é dimensão fundamental 

para qualquer relacionamento humano”, e essa dimensão está constantemente presente 

na ação docente com os bebês. Por sua vez, essas ações precisam ser direcionadas sem 

fragmentações, ou seja, sem que se separe a “cabeça do corpo”, pois dar banho neles, 

ajudá-los a escovar seus dentes, criar ambientes para a alimentação, as brincadeiras, o 

sono, o repouso, contar-lhes histórias, cantar e fazer carinho neles correspondem a ações 

educativas que “não separam a cabeça do corpo” (ÁVILA, 2002a, p. 136), ou, ao 

menos, não o deveriam separar. A proximidade entre os corpos (adulto e criança), deve 

ser o que fundamenta as ações das professoras, entendendo que essa relação é intrínseca 

à docência com as crianças pequenininhas, tendo-se, assim, uma compreensão da 

significância que esse contato tem para que se estabeleça uma relação de seguridade e 

confiança.  

 Buscando conhecer as profissionais que atuam com os bebês em creches, através 

dos dados recolhidos, propôs-se uma breve caracterização destas, objetivando conhecer 

quem são estas mulheres, reafirmando o sexo feminino, já que todas são mulheres. 

Dessas, 74% têm filhos e 79% são casadas ou vivem com companheiro, a idade média 

delas varia de 30 a 44 anos, somando um percentual de 64%. Esse dado referente à 

idade cruza-se com o dado sobre o tempo que essas profissionais estão formadas, que 

varia de 5 a 15 anos, representando um total de 53% das professoras. Por outro lado, o 

universo das “recém-formadas”, que varia de 1 a 5 anos, também apresenta um valor 

significativo (38%). Quanto à escolaridade, 88% das professoras possuem como maior 

nível a especialização, tendo a grande maioria cursado em instituições privadas, a maior 
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parte dessas a distância. Em contrapartida, 59% das professoras cursaram o nível 

superior em universidade pública e presencial.  

No que diz respeito à atual situação na rede municipal, 62% são professoras 

efetivas, enquanto 38% são contratadas em caráter temporário. Desse universo total, 

56% atuam com uma carga horária de 40 horas. Quanto ao tempo que trabalham na 

educação infantil, 59% estão há mais de 10 anos e 73% estão entre 5 e 15 anos na rede 

municipal.4 Destas professoras, 29% representam as que estão há mais de 15 anos 

trabalhando nessa rede. Já com relação ao tempo que permanecem nessa mesma 

instituição,5 os resultados mostram o inverso do tempo de educação infantil e do tempo 

de rede. Pois 38% estão há menos de 1 ano e 32% entre 1 e 5 anos na mesma unidade 

educativa, somando 70%. Da mesma forma, essas professoras, em sua maioria, têm 

pouco tempo de trabalho junto aos grupos de bebês, pois 71% delas trabalharam de 1 a 

5 anos6 com os bebês. Os dados, por sua vez, evidenciam que, apesar de as professoras 

não serem “novas” na educação infantil e na rede municipal, essas o são nas 

instituições, o que significa uma rotatividade que diz respeito a pedidos de remoção 

entre as efetivas e ainda em virtude de o quadro das professoras contratadas 

temporariamente representar um universo considerável. E ainda, além de serem novas 

nas instituições, também são novas no trabalho com o G1. 

A pesquisa apontou que ao mesmo tempo que o G1 é um grupo “resignado”, 

pelo conjunto da instituição, ficando geralmente por último nas escolhas de grupos 

como demonstra essa fala: “Foi para sorteio, não tinha ninguém que queria o G1” 

(Professora 1), também vem despertando o interesse de alguns profissionais, que 

demonstram realmente estar ali por opção própria como aponta essa professora: A 

escolha é por sorteio, mas eu já queria o G1 e, como ninguém mais queria, eu peguei 

(Questionário 13). Pode-se atribuir a isso a crescente discussão e pesquisas sobre a 

faixa etária de 0 a 3 anos, o que acarreta um maior conhecimento e reconhecimento 

acerca da docência com os bebês por parte das profissionais. Podendo-se ainda inferir 

que esse crescente interesse pelos bebês possa estar relacionado à afirmação dessas 

professoras como docentes, como profissionais da educação, distanciando-se cada vez 

mais da ideia que por muito tempo permeou a respeito da “maternagem”, de um 

discurso de que no berçário “só se cuida”, negando por sua vez o profissional. 

                                                           
4 Este tempo diz respeito tanto ao tempo de trabalho como efetivas como o de caráter temporário. 
5 Instituição em que estavam trabalhando no momento da pesquisa.  
6 Esse período considera também intervalos, não corresponde a trabalhar consecutivamente nesse grupo, mas sim 
quantas vezes já trabalharam com o G1.  



5 

 

Ao serem questionadas se identificam seu trabalho como docência, 91% 

apontaram que consideram docência ser professoras de bebês. Destaca-se que aquelas 

que não responderam, correspondendo a 9% das professoras, afirmaram ficar em dúvida 

sobre o termo “docência”, sobre seu “significado”. 

 
Sim, não é uma cuidadora só não! Eu sempre digo, nós somos professoras 
mesmo, aqui, tem formação, capacitação, tudo é dado para a formação de 
professor, pesquisador. [...] A atividade do registro e avaliação, eu acho que 
isso também dá direção à docência, [...], eu acho que tudo tem um objetivo 
por isso que eu caracterizo como docência (Professora 3, grifos meus). 

 

Nas falas essa identificação do trabalho da professora de bebês como docência se 

dá por diferenciarem as ações na creche das ações no ambiente doméstico; além disso, 

citam o planejamento, o registro e a avaliação como instrumentos importantes para a 

docência, ou seja, para orientar a ação docente das professoras. Portanto, considerando a 

docência com os bebês e que essa possui suas especificidades no cotidiano de educação 

e cuidado que envolve a creche, reporta-se a compreender quais as dimensões 

educativas que constituem essa especificidade na ação docente7 com as crianças 

pequenininhas. 

Parte-se do pressuposto de que há especificidades na prática docente com bebês, 

ou seja, que “ser professora de bebês” tem uma marca que, em certa medida, se 

diferencia de ser professora de crianças “maiores”. Considera-se o “ser professora de 

bebês” uma docência, sendo essa uma docência marcada por relações, a saber, que toda 

docência tem essa marca, mas, nesse caso, se trata de relações vivenciadas com maior 

intensidade nos contextos de educação infantil. Portanto, corrobora-se com Garanhani 

(2010, p. 194), ao destacar como uma das dimensões da docência na educação infantil o 

professor como um profissional da relação, nessa perspectiva ser professora de 

educação infantil “é entender que toda criança tem um corpo e uma história que se 

relaciona com a movimentação do seu corpo e com a sua história pessoal”. E ainda 

pontua que “é estar atenta e respeitar as individualidades, as diferenças e condições que 

cada criança apresenta para a interação com outros”. A definição da ação educativa com 

crianças pequenas como uma “pedagogia das relações” é, segundo Bondioli e 

                                                           
7 Destaca-se que por ação docente entendem-se todos os processos, desde a definição dos objetivos e das intenções, 
as estratégias e os planos, até a relação direta com as crianças. A ação docente é direcionada a alguém, não existe 
num plano isolado, requer outros sujeitos envolvidos nesse contexto, constituindo, dessa forma, uma relação 
educativa. É uma ação social que prevê relações, sendo uma ação dirigida sobre o outro, para o outro e com o outro, 
constituindo, assim, a docência. 
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Mantovani (1998, p.29), ainda uma expressão pouco clara, mas “foi freqüentemente 

usada para designar a especificidade educativa da creche”. Para as autoras, 

 
Aderir a essa pedagogia significa dizer não a uma relação 
educadoras/crianças que não permite uma relação individualizada e, 
sobretudo, personalizada. Significa dizer não a atividade que mais se parecem 
com pequenas lições do que com brincadeiras de livre descobertas. Significa 
dizer não a uma organização demasiado rígida dos tempos, dos espaços, dos 
grupos infantis que pode enfraquecer a espontaneidade das relações. 

 

No caso da docência com os bebês, chama-se a atenção para uma relação marcada 

por uma faixa etária específica que implica uma relação mais veemente marcada por 

outras formas de comunicação e linguagens que não somente a oral. Sendo assim, 

considera-se que quanto menor a criança, mais estreitas são as relações nos contextos 

educativos.  

Para Tardif e Lessard (2009, p.11),8 a docência é “compreendida como trabalho 

interativo, sobre e com o outro”, ou seja, nessa perspectiva 

 
a docência é um trabalho cujo objeto não é constituído de matéria inerte ou 
de símbolos, mas de relações humanas com pessoas capazes de iniciativas e 
dotadas de uma certa capacidade de resistir ou de participar da ação dos 
professores(p.35). 

 
Nesse sentido, Tardif e Lessard (2009) ainda pontuam que esse “objeto” possui 

determinações específicas que condicionam a própria natureza do trabalho docente. 

Destaca-se que, neste estudo, o “objeto” a que os referidos autores referem-se, trata-se 

de seres humanos que estão recém chegando ao mundo, os bebês, que nos contextos 

educativos de educação e cuidado relacionam-se com outras crianças e com adultos, 

interagem com o meio, participando na relação educativa que constitui a docência com 

as crianças pequenininhas. Portanto, considera-se a docência na educação infantil como 

uma ação9 sobre, com e para os seres humanos, em que “essa leva antes de tudo a 

relação entre pessoas, com todas as sutilezas que caracterizam as relações humanas” 

(TARDIF e LESSARD, 2009, p.33). Adultos e bebês agem reciprocamente um sobre o 

outro, um com o outro e um para o outro, estabelecendo, portanto, uma relação de 

trocas. Consequentemente, vão se constituindo através dessas trocas, por meio das 

interações socialmente constituídas. 

                                                           
8 Ainda que os autores abordem a docência a partir do ângulo do trabalho docente em outros níveis de ensino, 
destaca-se que apresentam dimensões pertinentes para elucidar algumas questões relacionadas à docência com os 
bebês como na educação infantil num todo. 
9 Tardif e Lessard (2009), ao estudarem a docência a partir do viés do trabalho e seus aspectos estruturais, indicam 
questões que permitem um espaço, uma aproximação teórica com a docência na educação infantil.  
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O estudo realizado com as professoras de G1 da rede municipal evidenciou que a 

ação docente com os bebês é constituída por especificidades que denotam, 

principalmente, as particularidades da faixa etária dessas crianças. E aqui se destaca a 

comunicação que é entendida como algo particular no trabalho diário com os bebês, já 

que as formas de ela se manifestar são diversas e diferem dos demais grupos etários. As 

professoras indicaram que apesar de no início ser “difícil”, com o tempo ela vai se 

tornando “fácil”, mas, na verdade, não é uma questão de grau de dificuldade, e sim de 

aprender a compreender o que os bebês estão manifestando, o que estão dizendo mesmo 

“sem falar”. E é na relação diária, na relação de confiança que começa a ser 

estabelecida a comunicação entre bebê e adulto, e que vai se configurando de forma a 

ultrapassar as palavras, tornando essa uma relação específica no contexto educativo com 

os pequenininhos. 

 
[...] entender o que uma criança quer dizer com aquele choro no início é 
muito difícil, tu achas que o choro é o mesmo para todos, mas depois tu vais 
começando a conhecer a criança e vai vendo que não. É diferente, é muito 
diferente, o choro de dormir, o choro de que está precisando ser trocado, 
porque  tem que saber que por mais que eles sejam pequenos, eles te indicam 
sim que estão precisando ser trocados (Entrevista 3). 

 
Outro aspecto importante a ser destacado é o tempo. O tempo dos bebês difere do 

tempo da rotina institucional, ou seja, as professoras precisam de muito mais tempo para 
realizar as ações com os bebês, como bem aponta essa professora: 

 
O bebê, não adianta, eles têm um ritmo diferenciado dos maiores. Eu vejo aqui 
pela creche. Os maiores dormem mais, os menores menos, então assim, a gente 
até tem mais tempo para ficar com eles. Tem a nossa rotina de trocas, que a 
gente tem que executar e nos toma bastante tempo, coisa que não existe com os 
grupos maiores. Então a gente consegue vê que tem uma diferença no trabalho 
com os bebês e no trabalho com os maiores. Principalmente nessa questão de 
trocas e alimentação, por isso, procuramos fazer um trabalho pedagógico nesses 
momentos, até porque é o que a gente passa a maior parte do tempo fazendo 
(Entrevista 7). 

 
Os grupos de bebês contam ainda com o que se chamou nesse estudo de “docência 

partilhada”, o que prevê outras pessoas envolvidas nessa rede de relações além das 

auxiliares de sala, pois é comum encontrar outros profissionais da instituição auxiliando 

nesse cotidiano. Por sua vez, com relação às auxiliares, percebe-se que quanto menores 

as crianças, mais as funções de professora e auxiliar se mesclam. Nas respostas das 

professoras ao questionário fica elucidada a necessidade de se ter um terceiro 

profissional neste grupo. Pois, isso possibilitaria uma mediação maior entre o coletivo e 

o individual, favorecendo um contexto de educação e cuidado com mais qualidade e 

tranquilidade para as crianças e os profissionais. Além da partilha dessa docência com 
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os demais profissionais da creche, a família também tem um papel e uma participação 

fundamental10. Claro que isso não é privilégio só dos bebês, a relação da família com a 

creche deve abranger a educação infantil. Contudo, no G1 essa relação é 

indiscutivelmente mais intrínseca, pois conforme destaca essa professora: [...] ali queira 

ou não queira está o porta-voz dos bebês (Entrevista 3, grifos meus). A perspectiva de 

os pais serem os “porta-vozes” dos bebês indica a necessidade de estreitamento dessa 

relação. Nessa direção, “trata-se de assumir que o foco do trabalho na creche, 

principalmente no berçário, não é só o bebê, mas a família” (GUIMARÃES, 2008, p. 

159). 

A especificidade da ação docente das professoras de bebês é constituída por 

dimensões educativas que são organizadas através de intimas relações no contexto da 

creche, relações essas estabelecidas entre adultos profissionais e bebês que passam 

grande parte do dia juntos nas instituições de educação infantil. Nesta pesquisa, as 

dimensões apresentadas “nasceram” através dos resultados recolhidos junto ao grupo de 

professoras pesquisadas tanto nos questionários como nas entrevistas e no cruzamento 

entre eles, chegando-se às seguintes dimensões definidas como centrais: a dimensão das 

relações de cuidado e a dimensão das relações corporais. 

A dimensão das relações de cuidado destaca-se por três vieses, primeiro por serem 

os momentos de cuidado um concentrador das ações das professoras, já que a 

alimentação e higiene são apontados pelas professoras como os momentos que tomam a 

maior parte do tempo das suas ações. Segundo, o que denominou-se de ação individual 

dentro de um coletivo pelo fato de o bebê ter necessidades (físicas, biológicas, 

emocionais) individuais, que em muito dependem de um adulto para auxiliar, e esse 

mesmo bebê encontra-se num contexto educativo coletivo, a creche, que também 

precisa atender às necessidades desse grupo. E sendo os momentos de alimentação e 

higiene o que concentram as ações das professoras estes são em grande medida 

permeados por relações individuais entre adulto e bebê. Por último, toma-se o cuidado 

como ação docente reafirmando-o como uma dimensão educativa na ação docente das 

professoras de bebês, pois é imperativo que se assuma de vez que relações de cuidado 

fazem parte da constituição profissional da professora de educação infantil.  

Assim, busca-se a necessidade do entendimento das ações de cuidados como 

ações docentes numa contemplação de um cotidiano que vise as ações de cuidado e 

                                                           
10 Isso não significa que os pais exerçam docência, mas que a docência das professoras é compartilhada com a 
família. 
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educação de forma integrada, compreendendo os desafios postos para se construir um 

cotidiano com grupos de bebês, desafios esses que fazem parte da constituição da 

docência com as crianças pequenininhas. Assim, a dimensão das relações de cuidado é 

entendida como algo que vai além de ações “mecânicas”, mas que prevê ações que 

ofereçam respostas aos bebês e que envolva uma “responsividade” na relação adulto e 

criança, o que vai ao encontro do que Guimarães (2008, p. 23) trata por atitude 

responsiva11, ancorada em Bakhtin, que significa um comprometimento com o outro.  

Nesse sentido ressalta-se a importância de se repensar de que forma os momentos de 

cuidados estão sendo contemplados nos planejamentos das professoras.  

 Reportando-se para a dimensão das relações corporais, a pesquisa evidenciou 

dois aspectos. O primeiro diz respeito a dois corpos que se relacionam: professora e 

bebê, e aqui se trata de relações marcadas por intensos encontros, com uma forte 

proximidade entre os corpos, pois os bebês solicitam a todo o momento a proximidade 

com o adulto, além de os momentos marcados pela relação individualizada (higiene, 

alimentação) também promoverem esses encontros. E, nesse sentido, o corpo pode 

significar o limite ou a extensão do eu ao outro. A disponibilidade dos corpos dos 

adultos é que intensificará ou não a relação com os corpos das crianças. Segundo 

Teixeira (1996, p.182), “pelo seu corpo, o sujeito fala, expressa-se, mostra-se ao outro e 

faz-se presente no mundo. Ele se apresenta, fazendo-se sentir e enxergar ao outro, da 

mesma forma que o vê, imagina, percebe e sente”. Nas relações com seus pares e com 

os adultos, os bebês usam de seu corpo como linguagem.   

O outro aspecto se refere à dimensão corporal das professoras. Diante de todos 

os apontamentos anteriores, questiona-se qual o lugar que o corpo das professoras ocupa 

em toda essa trama relacional. Como esses corpos reagem diante de toda a demanda de 

ações docentes com os bebês? Ou seja, o que significa esse corpo na condição docente, 

ou ainda, o corpo da professora na relação com os bebês e a sua dimensão corporal 

como promotora de ações docentes. Para tanto, leva-se em conta o corpo dessas 

profissionais na relação entre sua condição social e física. As professoras demonstraram 

nas entrevistas que a questão relacionada ao corpo físico dificulta, em certa medida, as 

ações com os bebês, tendo em vista que exige grande esforço físico por parte dessas 

profissionais no cotidiano junto a esses grupos.  

 

                                                           
11Para Guimarães (2008, p.23) “[...] o conceito de atitude responsiva, ou responsividade contribui para refletirmos 
sobre o comprometimento, responsabilidade e resposta do adulto na relação com a criança”. 
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Eu acho que é mais a questão corporal, é muito corpo a corpo, aquela coisa 
de estar sempre no chão, sabe, isso aí acaba com qualquer profissional 
(Entrevista 5, grifos meus). 

 
As ações docentes com os bebês exigem das professoras movimentação 

constante e no ritmo das crianças, ou seja, na intensidade que os bebês demandam. É 

levando essa dimensão em conta que a questão física do corpo, de sua exigência, 

aparece como uma especificidade de, muitas vezes, se negar a trabalhar com o G1. Se os 

corpos dos bebês requerem cuidados, os das professoras também. Conforme já se 

identificou, são dois corpos que se relacionam, e, nessa relação, a criança, sua 

integridade física e sua saúde ficam sob responsabilidade das professoras, da mesma 

forma a integridade física destas depende, em certa medida, da intensidade das relações 

corporais com as crianças, que, por outro lado, requerem que sejam intensas e procuram 

encontrar disponibilidade corporal por parte das professoras. 

Nessa direção, considerando que os bebês comunicam-se com seu corpo, torna-

se imprescindível que as professoras atentem-se para a dimensão corporal dos 

pequenininhos, tomando uma relação de alteridade, menos verticalizada, atenuando as 

relações marcadas pela dominação e autoridade próprias das relações geracionais, 

enxergando os bebês para além de corpos a serem “enchidos e esvaziados”.  

Destaca-se que a dimensão das relações corporais entrelaça-se a todo o 

momento com a dimensão das relações de cuidado, e vice-versa, visto que se trata de 

dimensões que perpassam por relações com um outro. 

Como indicou o estudo de Coutinho (2010), se a postura do adulto profissional 

interfere diretamente na ação social dos bebês, ser professora de crianças pequenininhas 

implica considerar as dimensões indicadas, compreendendo sua função como  social,  a 

qual contempla cuidado e educação num contexto promovido por uma rede de relações 

sociais, bem como considerar que os bebês são possuidores de “vozes” que  precisam 

ser respeitadas. 

A consolidação da docência com os bebês pauta-se na afirmação de que todas as 

ações que envolvem esse cotidiano se constituem por dimensões educativas. Portanto, a 

docência com os bebês se constitui na interação humana vinculada a uma 

intencionalidade que expressa, por sua vez, uma função social. Docência está aqui 

entendida como uma docência para a infância que vai ao encontro da consolidação de 

uma pedagogia da infância (ROCHA, 1999), tomando como objeto de preocupação as 
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próprias crianças no âmbito das relações que essas estabelecem com os outros no 

processo de apropriação e produção de cultura. 
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