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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a produção de teses e dissertações 

brasileiras a respeito da função do professor de creche. Este trabalho tem como apoios 

teóricos autores especialistas em educação infantil como Rizzo, Falk, Portugal, Zabalza, 

Kramer, Artes, Rosemberg e Campos. O levantamento das teses e dissertações foi 

realizado no Banco de Teses e Dissertações da Capes e na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações, no período de 2000 a 2015. As teses e dissertações foram 

selecionadas com base nos seguintes descritores: função social da creche e a função do 

professor de creche.  Os dados foram organizados em quadros-síntese de informações e 

tabelas, agrupando a produção encontrada em resposta às seguintes questões de pesquisa: 

onde e quando foram realizadas as pesquisas, quais são seus focos de análise, objetivos, 

metodologia e principais resultados. Os resultados sugerem que o professor de creche 

ainda é um profissional desvalorizado em função do binômio cuidar/educar. Esse 

profissional ainda não é reconhecido como professor. Os resultados indicam também a 

centralidade atribuída ao trabalho do professor de creche nas Teses e Dissertações 

analisadas. A dicotomia cuidar/educar está presente em todas as pesquisas e resumos 

analisados, assim como as discussões sobre o trabalho dos professores. As pesquisas 

revelam que as funções dos professores e não estão claramente definidas e que o professor 

de creche ainda é uma profissão em construção. 

 

 

 

 

Palavras-chave:  Educação Infantil, Creche, Professor de creche, Produções 

Acadêmicas. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the production of Brazilian thesis and dissertations 

about the nursery school teacher’s function, having as theoretical support authors experts 

in early childhood education such as Rizzo, Falk, Portugal, Zabalza, Kramer, Artes, 

Rosembergand Campos. The survey of thesis and dissertations was accomplished at 

CAPES Bank of Thesis and Dissertations and at the Brazilian Digital Library of Thesis 

and Dissertations, from 2000 to 2015. The thesis and dissertations were selected based on 

the following descriptors: social function of the nursery school and nursery school 

teacher. Data were synthesized in charts and tables, grouping the production found in 

answers to the following research questions:where and when did the research works 

happen?; Which are their focuses of analysis, objectives, methodology and main results?. 

The results suggest that the nursery school teacher is still a professional who is diminished 

due to the binomial ‘taking care’/’teaching’. This professional has not yet been recognized 

as a teacher.The results also indicate the centrality attributed to the nursery school 

teacher’s work in the Thesis and Dissertations analyzed – what allows us to affirm that 

this research hypothesis – that the research works tended to approach the dichotomy 

taking care/teaching, leaving the discussions about the teachers’ work and functions 

behind – was partially confirmed. In fact, the dichotomy taking care/teaching was present 

in all the research works and abstracts analyzed, though the discussions about the 

teachers’ work were not in a second level in those works, also showing up as a central 

theme.The research works revealed that the teachers’ and the other nursery school agents’ 

functions have not yet been clearly defined and the nursery school teacher profession has 

still been under construction. 

 

 

 

Keywords: Early Childhood Education, Nursery School, Nursery School Teacher, 

Academic Productions. 
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O fato de reconhecermos a importância da oferta educacional a todas 

as crianças até 7 anos não irá garantir mudanças estruturais nas suas 

condições de vida, é importante repetir. Assim, se por um lado, uma 

educação democrática considera a criança enquanto cidadã com 

direitos que devem ser assegurados, por outro, esta visão não pode ser 

enfraquecida por um assistencialismo e mesmo por um paternalismo 

que mitifique os poderes da educação, encarando-a como panacéia 

para todos os males de uma sociedade profundamente marcada pelas 

desigualdades sociais. A solução para estas questões extrapola o 

domínio educacional e deve, portanto, ser encaminhada a partir das 

próprias contradições geradas pelo modelo econômico excludente e 

pelos embates políticos sustentados por todos aqueles que têm se 

posicionado – e atuado- contra a marginalização e opressão da 

maioria da população brasileira. 

(KRAMER, 2011, p.131)  
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

 Este estudo tem como objetivo a pesquisa e análise das produções acadêmicas 

sobre a função do professor de creche no período de 2000 a 2015. A escolha do período 

é pelo fato da creche começar a ser vista como “escola” pelas Secretarias da Educação e 

pelos pais, professores e sociedade no geral, isso ocorre com maior ênfase no ano de 2000, 

e com relação ao ano de 2015 é pelo fato de se ter um tempo de quase 20 anos entre a 

LDB de 1996 para podermos ter uma ideia de como estava a creche após esses anos na 

área da educação, analisar o que mudou, como estão os projetos, como a sociedade está 

vendo a creche, o atendimento às crianças e a função do professor. O tema creche vem 

sendo estudado por pesquisadores e historiadores, nas áreas da educação, da história e da 

sociologia ao longo das últimas décadas. O interesse pelo tema por parte dos 

pesquisadores em relação ao trabalho de professores que atuam na educação infantil e 

especificamente na creche vem crescendo, podendo ser notado em breve consulta ao 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

A creche, desde o final da década de 1990 e começo dos anos 2000, vem 

recebendo destaque e atenção, por sua importância para famílias cujas mulheres estão no 

mercado de trabalho e necessitam deixar seus filhos em um lugar seguro. Essa etapa da 

educação básica que antes era vista somente como um lugar de cuidado hoje é vista como 

um local de educação dirigida a crianças muito pequenas (do 0 aos 3 anos), que passam, 

por força de lei (Constituição Federal de 1988; Lei n. 8069 de 13 de Julho de 1990 que 

fixa o Estatuto da Criança e do Adolescente e  a Lei Federal n. 9394/1996 – que fixa as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a ter seu lugar na sociedade como cidadãos, 

com direito a educação de qualidade, desde a mais tenra idade, independentemente de sua 

condição familiar e social. Isso vale para as creches públicas e privadas.  

A creche hoje em dia tem um novo papel, no qual o cuidar e o educar são 

indissociáveis e o professor precisa estar preparado para lidar com esse novo modo de 

educar. A criança de hoje, desde a mais tenra idade, tem saberes. Vivemos em uma 

sociedade onde o conhecimento é transmitido de modo muito rápido em função das novas 

mídias sociais. A formação do professor de creche precisa ser revista principalmente nos 

cursos de Pedagogia, pois sua função na creche ainda é recente e precisa ser analisada.  

As crianças pequenas entram cada vez mais cedo na escola (por volta dos quatro meses) 



13 

e já trazem consigo condições de absorver conhecimentos e saberes sobre o mundo que a 

rodeia, então a formação do professor de creche deve estar voltada ao respeito pelas 

crianças e suas aprendizagens.  

Minha relação com a educação iniciou-se na década de 1990, quando em 1993 fui 

cursar Pedagogia. Confesso que não era bem a carreira que queria seguir (não sabia qual 

carreira seguir). Fui cursar Pedagogia na Fundação Santo André. Na época não tinha 

relação com a educação. Trabalhava em empresas como Auxiliar de Escritório. Quando 

estava terminando o curso resolvi arriscar e fui trabalhar como professora eventual na 

rede estadual de ensino de São Paulo. De lá para cá permaneço na educação como 

professora. Comecei como professora de educação básica (ensino fundamental e médio), 

depois fui trabalhar como Pedagoga na antiga Fundação do Bem-estar do Menor. Foi uma 

aventura! E desde 2005 ingressei na Prefeitura de São Paulo como Professora de 

Educação Infantil. Acredito que minha experiência na educação, passando por todas as 

fases da educação básica, mostrou-me como a educação no Brasil é frágil e ignorada.  

A escola é um lugar de relações e como todos os lugares onde existem relações há 

conflitos e tensões. Em alguns momentos convivi com professores infelizes, 

desencantados, mal remunerados, salas lotadas (inclusive na educação infantil). 

Professores que desde crianças queriam ser professores, para quem o magistério era um 

sonho. Hoje, na educação infantil, em creche, a situação não é diferente. Convivo 

diariamente com questões que desestimulam até as professoras mais otimistas. Por 

exemplo, algumas decisões administrativas afetam o trabalho das professoras, muitas 

vezes acabam atrapalhando mais do que ajudando a sua rotina diária, principalmente 

quando as decisões são tomadas de cima para baixo, ou seja, sem diálogo com os 

professores.   

A motivação pessoal na escolha deste tema para esta Pesquisa, com vista à 

Dissertação de Mestrado nasce, portanto, do meu trabalho como professora de creche há 

13 anos na Prefeitura Municipal de São Paulo e das ansiedades e questionamentos que eu 

e outras colegas vivemos em nosso dia-a-dia com os bebês. 

Trabalhar em creche não é fácil como parece para algumas pessoas. Quando falo 

que trabalho com crianças de 0 a 3 anos de idade, a reação das pessoas é “nossa que 

legal”; “crianças pequenas... que bonitinho”; “deve ser gratificante”, e outras frases 

semelhantes. 

 O trabalho em creche é cansativo, mental, física e psicologicamente. Trabalhar 

com crianças pequenas demanda muita atenção: tomar cuidado para que elas não se 
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machuquem, garantir que se alimentem, verificar se estão doentes, se precisam de ajuda 

para comer, trocar, estar presente quando precisam de atenção, de colo, de carinho, 

quando querem conversar. Enfim, as atribuições no que tange a cuidados são muitas.  

Além disso há cobranças da família, que muitas vezes não trabalha em conjunto com a 

creche e acaba “deixando” para a escola muitas de suas atribuições. E vice-versa, a escola 

muitas vezes “afasta” a família, impedindo que a mesma faça parte do dia-a-dia na creche. 

Mas ao lado dos cuidados, os professores também precisam se preparar e ficar 

atentos às práticas e atividades relativas à educação dos bebês, à estimulação sensorial, 

motora, corporal, social, cultural. Isso requer tempo e atenção para seleção de recursos 

específicos: música, dança, movimentos, ritmos, sons, brincadeiras, brinquedos. 

São muitas as preocupações e reclamações dos professores que trabalham em 

creche. A falta de apoio da gestão aos professores é uma queixa constante. Quem trabalha 

e conhece criança pequena sabe da demanda existente: um professor para sete, nove, doze 

ou até dezoito bebês. Nas creches do município de São Paulo todos os anos são 

homologados resoluções, pareceres e portarias a respeito do funcionamento das creches. 

Nestas resoluções encontramos as datas de matrícula, a idade das crianças e o 

agrupamento, quantidade de alunos por professor, a formação dos professores, entre 

outras informações relevantes. Podemos encontrar essas informações no Plano Nacional 

de Educação (PNE) estabelecido pela Lei n. 10.172/2011; na Portaria n. 8.945, de 30 de 

novembro de 2017(que dispõe sobre as unidades de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Fundamental e médio e dos Centros Educacionais Unificados da 

Rede Municipal de Ensino para o ano de 2018); na Portaria n. 3.477/11(que estabelece 

condições e concessões para o funcionamento das instituições); na Portaria n. 4.548, de 

19 de Maio de 2017 (que estabelece normas para a celebração e manutenção dos Centros 

de Educação Infantil) e na Portaria n. 5.506/2-16(que se refere às diretrizes, normas e 

períodos para a realização de matrículas para 2017).  

 Deparo-me todos os dias com colegas (e até eu mesma) sentindo a desvalorização 

do trabalho que realizam e com muitas perguntas na cabeça como: “sou formada e estou 

trocando fraldas”, “não consigo dar atividade pedagógica”, “as crianças hoje estão bem 

agitadas, não estou aguentando”.  

Em decorrência disso, a saúde do professor também é um tema recorrente nas 

creches. Há muitas licenças médicas em função do trabalho exercido, como dores nas 

costas, viroses e outras doenças que os professores pegam das crianças que vão doentes 

para a creche.  



15 

Além disso, parece haver um discurso que perpassa o sistema de ensino de que, 

tendo em vista a faixa etária das crianças, trabalho docente em creche “não requer tanta 

qualificação docente”, resultando na desvalorização profissional desses professores. 

No entanto, a LDB 9394/96 em seu art. 30 estipula que “A educação infantil será 

oferecida em: I - em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 

idade”. Ou seja, pela primeira vez a educação infantil passou a ser parte da Educação 

Básica no país e o trabalho do “professor dos bebês nas creches” uma possibilidade real. 

Assim, a escolha desse tema de pesquisa resulta aqui quase num desabafo, num 

sentimento de solidão e num grito para recuperar, com base nas pesquisas já produzidas 

nos diferentes programas de pós-graduação em educação no país, reunidas no Banco de 

Teses e Dissertações da Capes, o que já se conhece sobre as creches e seus professores, 

além de poder mostrar como estão sendo vistos, nesse tipo de produção acadêmica, os 

professores de creche.  

Muita coisa mudou desde a LDB de 1996 quando as creches passaram a fazer 

parte da educação. Hoje nas creches de São Paulo temos professores formados e 

perfeitamente adaptados ao sistema das creches, lidando bem com o binômio cuidar e 

educar. Questões como trocar fralda, alimentar, cuidar da saúde, da higiene são temas que 

fazem parte dos afazeres dos professores. Claro que ainda há muitas questões a serem 

analisadas e avaliadas, caminhamos muito de 1996 até agora. Os professores já não se 

veem somente como um cuidador, mas também como um professor, aquele que está na 

escola para cuidar e ensinar, respeitar e fazer as crianças felizes.  

   Os objetivos deste estudo são, portanto, identificar e pesquisar nos trabalhos 

acadêmicos (dissertações e teses) produzidos no país sobre educação infantil – o que 

dizem ou como concebem os professores de bebês na creche, seu trabalho e função. 

 Assim o tema desta pesquisa passa a ser: a produção acadêmica sobre a função 

do professor de creche: um tema em debate (2000-2015).  
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1. Levantamento bibliográfico inicial 

 
 

Embora considerada como etapa inicial da educação básica e local de importância 

social e de desenvolvimento para a criança, a creche tem sido objeto ainda pouco 

estudado. 

Neste levantamento bibliográfico inicial foram levantados 144 títulos entre 

dissertações e teses sobre o tema, com os descritores: creche/exercício docente; 

creche/formação docente; creche/prática docente; creche/motivação docente; 

creche/práticas pedagógicas. 

Esse levantamento foi realizado por meio das dissertações e teses defendidas entre 

os anos 2000 a 2015, nos programas de pós-graduação stricto sensu, acadêmicos e 

profissionais, registradas no Banco de Teses e Dissertações da Capes.  

A Tabela 1, a seguir, apresenta a distribuição desse primeiro levantamento. 

 

Tabela 1: Distribuição de estudos encontrados e selecionados no levantamento preliminar 
 

DESCRITORES TÍTULOS ENCONTRADOS 
 
TÍTULOS SELECIONADOS 

Função docente/creche   24  
 

02 

Formação docente/creche 43  
 

03 

Prática docente/creche 33 
 

03 

Prática pedagógica/creche 24  
 

01 

Motivação docente/creche 20  
 

01 

TOTAL 144  
 

10 

*Tabela elaborada pela autora com base no levantamento de Teses e Dissertações realizado nos Bancos: 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e BDTD (Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações).  

 

Vale observar aqui que não se trata de um levantamento exaustivo, muito menos 

de um “estado da arte”, mas de levantamento de produções acadêmicas restrito a uma 

única fonte – o Banco de Dados de Teses e Dissertações da Capes. Ainda que restrito a 

uma única fonte, esse levantamento inicial permitiu gerar um panorama preliminar das 

pesquisas já realizadas sobre a temática em questão.  

Destes 144 títulos foram selecionados para uma primeira aproximação à temática 

10 títulos (09 Dissertações e 01 Tese) – que, de fato, mencionam explicitamente a função 

do professor de creche, de forma a fornecer um panorama das discussões encontradas 
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sobre Educação Infantil/Creche. Os trabalhos escolhidos são apresentados no Quadro 1 a 

seguir.   

Quadro 1. Levantamento bibliográfico inicial – textos selecionados. 

 
AUTOR TÍTULO ANO LOCAL Foco 
SANTOS, 

Héllen Thaís 

dos 

Dissertação 

A constituição da 

profissionalização docente 

em creche: narrativas 

autobiográficas  

2013  Universidade 

Estadual 

Paulista  

O trabalho analisa a 

transferência da creche 

da assistência social para 

a educação. E a 

formação necessária 

desse professor 

VIEIRA, Lívia 

Fraga 

Dissertação  

As condições do trabalho 

docente na educação infantil 

no Brasil: Alguns resultados 

de pesquisa (2002-2012) 

2013 Universidade 

Federal de 

Minas Gerais 

Pesquisa realizada sobre 

o trabalho de professores 

de creche tendo como 

base dissertações e teses 

VITÓRIA, 

Telma  

Tese  

Aguçando o olhar para 

compreender a criança na 

creche: contribuições à 

formação dos estudantes de 

Pedagogia 

2013 Universidade 

Federal de 

Pernambuco  

Importância da formação 

dada aos professores que 

trabalham na creche. 

Implicando no 

desenvolvimento da 

criança.  

FOCHI, Paulo 

Sérgio 

Dissertação  

“Mas os bebês fazem o que no 

berçário, hein?”: 

Documentando ações de 

comunicação autonomia e 

saber fazer de crianças de 6 a 

14 meses em um contexto de 

vida coletiva  

2013 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul  

Ações sociais realizadas 

pelos bebês e como o 

professor problematiza.  

SOUZA, Thaís 

Oliveira de  

Dissertação  

Formar e formar-se na 

educação infantil: políticas e 

práticas  

2013 Universidade 

Federal da 

Paraíba  

Analisar as relações dos 

professores com os 

bebês considerando o 

cuidar e o educar.  

KNEBEL, 

Cassiane  

Dissertação  

Percepções das relações de 

proximidade e 

distanciamento dos pais na 

educação infantil e impactos 

na formação 

2013  Universidade do 

Oeste de Santa 

Catarina - 

Unoesc 

Preocupação das 

professoras com relação 

a falta de interesse dos 

pais pela creche.  

FAVORETO, 

Elizabeth 

Dantas de 

Amorim 

Dissertação 

Creche e pré-escola: 

representações sociais de 

estudantes de Pedagogia e 

políticas para educação 

infantil  

2013 Pontifícia 

Universidade 

Católica do 

Paraná – 

PUCPR 

Como os estudantes de 

Pedagogia entendem a 

creche e a pré-escola 

PINTO, 

Evellyze 

Martins 

Reinaldo  

Dissertação 

O que você fala, professor, 

tem importância? O trabalho 

pedagógico na creche e o 

desenvolvimento da 

linguagem oral da criança 

2013 Universidade 

Federal do 

Amazonas 

A relação do professor e 

da criança de 0 a 3 anos 

e como essa relação pode 

afetar o 

desenvolvimento da fala 

na criança 

MARINHO, 

Joselidia de 

Oliveira  

Dissertação  

Iniciação docente na 

educação infantil: cenários de 

uma cultura profissional 

2014 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte 

O trabalho analisa a 

importância da formação 

inicial do professor para 

sua carreira.  

SILVA, Patrícia 

Cristina dos 

Santos 

Dissertação 

A inserção de bebês em 

creches: um olhar para as 

políticas públicas 

2015 Universidade 

Metodista de 

São Paulo 

As políticas públicas e a 

creche. A visão 

assistencialista ainda é 

presente 

*Quadro elaborado pela autora com base no levantamento de Teses e Dissertações  realizado nos Bancos: 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e BDTD.  
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 A seleção desses 10 estudos, extraídos do levantamento inicial de 144 títulos deve-

se, especialmente, ao fato dos temas se aproximarem mais do interesse desta pesquisa a 

respeito da função do professor de creche.  

As sínteses das leituras realizadas desses 10 títulos são apresentadas a seguir. 

        Santos (2013) em sua dissertação relata que no Brasil na década de 1990, houve a 

necessidade de se profissionalizar o professor de creche. Isso devido as leis que estavam 

em vigor como a Lei de Diretrizes de Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e com a inserção das creches nas Secretarias de Educação deixando assim, 

de fazerem parte das Secretarias de Assistência Social. Os olhos voltavam-se para os 

profissionais que antes trabalhavam nas creches e não apresentavam formação e agora, 

com a necessidade desses profissionais terem formação para trabalhar com crianças 

pequenas de 0 a 3 anos, por força de lei. Em sua dissertação de mestrado, Santos analisa 

que a ida das creches para a Educação “trouxe um debate mais vigoroso e pertinente sobre 

a questão da formação mínima exigida (certificação em nível médio) para a 

profissionalização docente na educação infantil.” (SANTOS, 2013, p. 17). 

        A autora estudou os professores da região de Presidente Prudente e mostra que, 

mesmo com a exigência da lei em ter no mínimo magistério, nessa região ainda se 

encontram professores leigos, que não possuem nem o ensino médio. Santos cita em sua 

dissertação de mestrado autores que tratam sobre o tema da profissionalização docente. 

Entre eles Santos cita afirmando Chartier, Perrenoud, Oliveira, Ludke, Imbérnon, Cunha 

e Nóvoa para problematizar a questão da docência como profissão. Uma profissão que 

pode ser compreendida, segundo tais autores, a partir de duas definições: uma de cunho 

sociológico e outra de cunho pedagógico. Tais definições podem ser “estáticas” ou em 

“processo”. 

As definições “estáticas” permitem reconhecer se determinada ocupação é ou não 

profissão e as definições “em processo” indicam as estratégias, atividades desenvolvidas 

e o esforço para ascender ao estatuto de profissão. Para a autora, no entanto, a formação 

para professores que atuam na educação infantil é falha e os cursos oferecidos não 

contemplam muito bem essa faixa etária: 

 
O professor de creche deve reconhecer-se como profissional da educação, como 

professor, com aceitação das tarefas que lhe são incumbidas, mas sem deixar-se 

marcar por estigmas relacionados à maternagem. O professor que realiza a tarefa 

do cuidar e educar deve promover em si uma mudança de paradigma, deve 

distanciar-se da concepção de educação infantil como tarefa assistencial com 

pouca ou nenhuma intencionalidade formativa. (SANTOS, p. 37). 
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        A preocupação com a formação dos professores passa pela profissionalização dos 

mesmos. Uma vez que se o professor de educação infantil quiser ser visto como 

profissional de educação, é importante que a sua formação seja adequada e de nível 

superior para que esse profissional possa ser respeitado e se veja fazendo parte do quadro 

da educação. Santos evidencia que a formação do professor deve ser realizada também 

nas escolas de educação infantil, com a troca de experiências entre os professores. Santos 

salienta que a formação dos professores de educação infantil precisa ter um olhar próprio, 

pois a formação de professores que atuam em creche é diferente da formação dos 

professores que atuam no ensino fundamental. Os cursos de Pedagogia, em sua maioria 

não oferecem aos futuros professores formação específica para a creche. Assim, o 

professor ao fazer esses cursos continua com suas dúvidas e não melhora sua prática. 

Outro trabalho selecionado foi a Dissertação de Vieira (2013) que diz respeito a 

uma pesquisa bibliográfica realizada no período de 2002 a 2012 em artigos e periódicos 

disponibilizados na Scielo, Brasil, trabalhos apresentados na ANPED e de 

teses/dissertações do banco de Dados da Capes.  O trabalho analisou o que as produções 

acadêmicas encontradas diziam sobre as condições de trabalho dos professores de creche. 

 Apareceram nas pesquisas as seguintes situações de trabalho: estresse, mal-estar, 

adoecimento e insatisfação laboral. O trabalho também constatou que não há muitas 

pesquisas a respeito sobre as condições dos professores de educação infantil no Brasil.  

Apurou-se ainda que o tema “condições de trabalho na educação infantil” é 

recente e que, no período de 2009-2012 é que começam a ser defendidas teses e 

dissertações com esse tema.  Percebe-se que nos diferentes municípios as condições de 

trabalho do professor são diversas. Em alguns não há exigência da formação em nível 

superior, enquanto que em outros municípios há essa exigência. O plano de carreira 

também é diferenciado. A questão salarial aparece em quase todas as pesquisas como 

sendo fator de desvalorização e desânimo com relação a carreira do magistério. A 

desvalorização social da atividade profissional do cuidar/educar também aparece como 

um eixo importante de desvalorização.  

O trabalho apresentado a seguir é a dissertação de Knebel (2015) que tem como 

objetivo analisar a compreensão da relação de proximidade e distanciamento entre pais e 

filhos na educação infantil. O trabalho foi realizado utilizando a pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. Foram analisados os seguintes temas: proximidade e 

distanciamento: implicações; função da creche e da educação infantil. Através de 

questionários pode-se observar a preocupação das professoras e das auxiliares de classe 
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com a pouca participação de alguns pais no processo de ensino e aprendizagem das 

crianças; as professores colocam os pais como únicos responsáveis por este papel; a 

grande maioria das professores, das auxiliares de classe ainda veem a creche como 

“depósito de crianças”; a sensibilização precisa ser passada aos professores na formação 

inicial e nas formações realizadas no decorrer da carreira; compreensão do papel da 

creche, da família, dos pais, dos professores e gestores. Os resultados da dissertação 

indicaram uma maior reflexão das ações guiadas pelo sentido da educação infantil como 

cuidado da natalidade, seja por parte da escola, seja por parte da família.  

Já a dissertação de Fochi (2013) tem como tema as ações sociais dos bebês no 

contexto da creche. O trabalho faz ligação entre a sociologia da infância e a pedagogia da 

infância partindo da defesa do bebê como ator social competente e da infância como uma 

construção social pesquisando as categorias sociais como gênero, etnia, classe social, 

cultura. O objetivo do trabalho é conhecer a ação social dos bebês e como ocorrem tais 

ações. O trabalho foi realizado em uma creche de Braga, em Portugal. A pesquisadora 

utilizou os seguintes instrumentos para a realização do estudo: caderno de campo, 

máquina fotográfica e a câmera de vídeo.  

Os vídeos foram analisados para verificação de como as ações sociais ocorrem na 

creche e o que os bebês utilizam para que essas ações aconteçam. O trabalho de 

dissertação de Fochi investigou quais as ações dos bebês com idade entre 06 e 14 meses 

emergiam de suas experiências com o mundo em contextos de vida coletiva. Tentou 

analisar como os professores problematizam as ações dos bebês e de que forma se pode 

pensar um conhecimento pedagógico para trabalhar com essa faixa etária. A pesquisa foi 

realizada com abordagem de Loris Malaguzzi, Emmi Pikler e Jerome Bruner. 

Voltando-se ao tema do trabalho do professor, a dissertação de Marinho (2014) 

fala da formação inicial dos professores na Educação Infantil como uma fase que se 

destaca das demais na carreira do professor. O trabalho tem como base estudos 

sociológicos e antropológicos que analisam a formação do professor nas suas práticas 

cotidianas, além de mostrar como ocorre o processo inicial de construção da cultura 

profissional. Destaca-se que a cultura profissional das professoras iniciantes tem se 

constituído através da confrontação das diversas situações de imprevisibilidade no 

decorrer de seu trabalho na educação infantil, juntamente com o dilema do cuidar e do 

educar. Um outro ponto apresentado neste trabalho é o fato de que as professoras de 

educação infantil estão sozinhas sem apoio da equipe gestora para poder solucionar ou 

verbalizar seus problemas e angústias.  
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A tese de Vitória (2013) estuda a importância da formação de professores que 

atuam ou irão atuar na educação infantil, especialmente, na creche. A observação 

realizada nas creches por estudantes de Pedagogia pode levar a um novo olhar de como 

se trabalhar com essas crianças e quais atividades devem ser aplicadas para o bom 

desenvolvimento das mesmas. Essas observações podem levar a transformações nas 

concepções de criança, desenvolvimento infantil e modos de lidar com essas crianças tão 

pequenas. Estudantes de Pedagogia foram convidados a participar de oficinas, essas 

oficinas foram gravadas e esse material utilizado foi analisado. O que se pretendeu 

mostrar é se essas oficinas através das observações coletivas possibilitaram 

transformações nas concepções iniciais apresentadas pelos estudantes. 

 O objetivo da dissertação de Souza (2013) foi o de avaliar a qualidade das relações 

dos professores de educação infantil (creche) com as crianças, considerando o cuidar, o 

brincar, o educar e a criança. A pesquisa foi realizada com entrevistas sobre a formação 

docente dos professores, observações da prática docente e entrevista com os professores 

e equipe escolar. Conclui-se que o nível de formação dos docentes, no que se refere à 

formação inicial é baixo e que isso se deve à visão assistencialista da creche, que 

permanece no sistema de ensino e que leva a conceber a formação dos profissionais que 

trabalham com crianças pequenas como não importante. O educador é visto por seu lado 

maternal, o brincar é desvinculado das atividades pedagógicas e o cuidar é tarefa das 

auxiliares sem ligação com o educar. 

 A pesquisa de Favoreto (2013) tem como objetivo analisar como se estruturam as 

representações sociais de creche e pré-escola por estudantes do curso de Pedagogia de 

uma instituição privada e analisar como os sentidos de seu conteúdo são tratados no 

âmbito das políticas educacionais para a educação infantil, pós- LDB 9394/96. O trabalho 

analisou a diferença e como são entendidas a creche e a pré-escola pelos estudantes. A 

diferença está no enfoque à escolarização de conteúdos alfabetizadores na pré-escola 

como fase preparatória para o Ensino Fundamental. Essa ideia vai contra as 

determinações das políticas educacionais sobre o respeito às especificidades das faixas 

etárias. Outra questão levantada é a crise identitária do professor de educação infantil que 

não possui uma clara definição de suas práticas pedagógicas e o reconhecimento por parte 

dos sistemas de ensino.  

 A dissertação de Pinto (2013) trata da linguagem oral de crianças de zero a três 

anos e das práticas pedagógicas utilizadas pelas professoras como sendo úteis para o 

desenvolvimento oral das crianças, levando em consideração a influência da comunicação 



22 

entre o professor e a criança. O objetivo é compreender a relação entre o diálogo 

estabelecido entre a professora e a criança. Trata-se de uma pesquisa qualitativa tendo 

como base a pesquisa bibliográfica, as observações participantes, as autocopias e as 

entrevistas semiestruturadas. Nesse sentido, a pesquisa procurou levar em consideração a 

fala da criança no contexto da creche incentivando-as com perguntas e continuando com 

a conversa prestando atenção no que a criança fala. Os professores devem levar em 

consideração a importância das suas práticas pedagógicas no desenvolvimento da 

linguagem e do pensamento infantil. 

 O trabalho ressalta a pesquisa, a autonomia e a iniciativa das crianças, bem como 

a sensibilização das professoras quanto à importância dos diálogos. 

 E por fim, a dissertação de Silva (2013) estuda a inserção de bebês em creches 

públicas no município de São Paulo. Buscou as políticas públicas para o atendimento de 

bebês que ingressam na creche a partir dos 3 meses permanecendo por dez horas. O 

trabalho apresenta algumas questões: quais as propostas de atendimento de bebês na 

creche e como funcionam as instituições que os recebem?  Qual o olhar das políticas 

públicas para esse segmento de educação? A Constituição garante o ingresso da criança, 

mas o seu desenvolvimento integral está garantido? A creche ainda é vista com o viés 

assistencialista sendo necessário mais estudos que possam mostrar a importância dessa 

etapa da educação infantil e o desenvolvimento da criança, principalmente no que se 

refere as políticas públicas.  

1.2. Balanço: o que as pesquisas apontam e o que a dissertação vem acrescentar 

 

 Ao término da leitura dos resumos das teses e dissertações inicialmente 

selecionadas pode-se fazer um balanço sobre o que as pesquisas dizem a respeito da 

função da creche e o papel do professor.  

Até há bem pouco tempo, a creche era vista como um lugar de assistência para as 

crianças pequenas e havia uma diferença entre atender crianças pobres e crianças 

abastadas. As famílias pobres deixavam seus filhos para serem cuidados e as crianças 

mais abastadas eram deixadas na escola para aprender. Hoje em dia, essa ideia está 

mudando, ainda podemos ouvir alguns comentários de que a creche é só cuidado, mas 

esse pensamento está mudando conforme o papel da creche também muda. Nos resumos 

examinados as pesquisas mostram que os professores são atuantes e cumprem com a 

função do educar. Expressam suas vontades e desejos e querem mais do que apenas cuidar 

das crianças, querem ensinar e esse pensamento junto com a atuação dos professores está 
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fazendo com que a creche seja vista com outros olhos e, assim, possa realmente ser vista, 

na sociedade em geral e no campo da educação como lugar de ensino e aprendizagem. 

As teses e dissertações examinadas mostram que estudos atuais, tanto na área da 

psicologia, quanto na área da sociologia, apresentam novos olhares para a criança 

pequena, que “aprende tanto quanto uma criança de 5 ou 6 anos”. Esses estudos são 

importantes para entendermos a importância de a criança ir para a escola não somente 

para ser cuidada e sim para estudar, aprender, se socializar, fazer parte de um grupo. Os 

resumos lidos também mostram que o cuidar é importante e faz parte do educar, que 

quando uma professora cuida, ela também educa, ela fala com a criança, canta, estabelece 

uma relação de respeito e de aprendizagem mútua.  

Assim, a dissertação aqui relatada pretende investigar, por meio do exame de 

levantamento e análise de Teses em Dissertações, se a função do professor de creche está 

mudando com novos olhares, novas técnicas, novos personagens, conceitos, estudos, 

avanços. Esse professor que atua na creche tem formação universitária e o seu papel na 

educação é um papel novo e vem ao encontro da concepção de que hoje a criança é para 

a sociedade uma cidadã com direitos e, sendo assim, ela tem direito a uma educação de 

qualidade com professores bem formados. O professor de creche deve entender qual é sua 

função e mostrar aos demais colegas de profissão que ele é tão professor quanto os 

professores dos demais níveis de escolaridade, que embora desempenhem atividades 

diferentes, suas funções e objetivos são da mesma natureza.  

Trata-se de uma nova faceta da profissão docente, um novo professor. Esse 

professor de creche está em busca de uma identidade própria e as pesquisas parecem 

mostrar que essa identidade existe e que muitos professores já a possuem.  

2. A busca e definição dos apoios teóricos 

Os seguintes autores forneceram os apoios teóricos para a pesquisa aqui relatada 

– a serem devidamente analisados no Capítulo 1 desta Dissertação:  

▪ Gilda Rizzo (2012): por meio de seu estudo sobre a organização e o funcionamento 

das creches no Brasil;  

▪ Judit Falk (2011): por meio da coletânea que organiza, relatando a experiência de 

Lòczy, suas concepções e práticas;  

▪ Gabriela Portugal (2016): em texto no qual analisa finalidades, práticas educativas, 

relações, currículo, organização de espaços e tempos de creches;   

▪ Miguel Zabalza (2016): aprofundando análise sobre a didática na educação infantil;  
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▪ Sonia Kramer (2011): abordando questões da política desse nível de ensino no Brasil;  

▪ Luiz Cavalieri Bazílio e Sonia Kramer (2011): estabelecendo as bases para discussão 

sobre Infância, Educação e Direitos humanos; 

▪ Amélia Artes e Sandra Unbehaum (2015): reunindo e apresentando estudos de Fúlvia 

Rosemberg sobre a Educação Infantil brasileira;  

▪ Fúlvia Rosemberg e Maria Malta Campos (1998): analisando políticas públicas 

brasileiras no que diz respeito à educação infantil em comparação às escolas de 

educação infantil de alguns países da Europa e nos Estados Unidos. 

▪ Marineide de Oliveira Gomes (2013): analisando a formação de professores na 

Educação Infantil. 

▪ Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (2011): abordando a educação Infantil, seus 

fundamentos e métodos. 

3. A pesquisa realizada   

 

 Todo esse conjunto inicial de leituras permitiu delinear as questões, objetivos e 

hipóteses norteadoras da pesquisa, bem como permitiu estabelecer as decisões 

metodológicas para realização da pesquisa. 

Assim, vejamos. 

3.1. Questões de pesquisa   

 

a) Que dizem as pesquisas acadêmicas disponíveis no Banco de Teses e Dissertações 

da Capes (2000 a 2015) sobre a função do professor de creche? 

b) Que tendências de investigação podem ser identificadas? 

3.2. Objetivos 

 

Objetivo Geral  

 

Pesquisar e analisar o que a produção acadêmica brasileira (2000-2015) tem 

produzido sobre a função do professor de creche.  

Objetivos específicos 

 

a) Identificar e analisar as tendências de investigação sobre a função do professor de 

creche expressas nas dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação 

em educação no Brasil (2000 a 2015); 

b) Sistematizar tais tendências focalizando: temas abordados, questões de pesquisa, 

objetivos, apoios teóricos, metodologia, principais resultados.  
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3.3. Hipótese  

 As pesquisas mais recentes sobre creches brasileiras tendem a abordar a dicotomia 

cuidar/educar, secundarizando as discussões sobre o trabalho dos professores no exercício 

de suas funções.  

3.4. Procedimentos de pesquisa 

 

 Trata-se de levantamento de teses e dissertações realizado com base em duas 

fontes: o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes – que reúne as Teses e Dissertações 

produzidas nos programas de pós-graduação credenciados do país – 

http://catalogodeteses.capes.gov.br – e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) – http://bdtd.ibict.br – que integra os sistemas de informação de 

teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil. 

 Esse tipo de pesquisa é compreendido aqui, como pesquisa bibliográfica, 

conforme orientação de autores como o de Strehl (2011), que apresenta a pesquisa 

bibliográfica como instrumento de investigação e de Traina & Traina Jr. (2011), que se 

voltam especificamente para a operacionalização da pesquisa bibliográfica. São autores 

segundo os quais a pesquisa bibliográfica é a atividade de localização e consulta a fontes 

diversas de informações escritas, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de 

um tema.  

 Trata-se de metodologia que inclui, segundo esses autores, as seguintes etapas: 

a) Localização das fontes de dados (Teses e Dissertações); 

b) Seleção de material; 

c) Leitura do material; 

d) Fichamento, organização, processamento do material; 

e) Apresentação dos resultados obtidos. 

É preciso, no entanto, deixar claro aqui que esse tipo de levantamento aqui 

realizado, está restrito às produções acadêmicas – Teses e Dissertações – produzidas nos 

programas de Pós-Graduação stricto sensu, reconhecidas pela Capes – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – e reunidas em seu Banco de Teses e na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).  

 

 

 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/
http://bdtd.ibict.br/
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3.5. Etapas da pesquisa 

 

 As etapas da pesquisa incluíram: 

a) Levantamento e seleção das Teses e Dissertações sobre a temática; 

b) Organização de listagem das mesmas (com todas as informações encontradas no 

Banco de dados consultado); 

c) Construção e teste1 de instrumento para coleta dos dados: roteiro para leitura e análise 

dos resumos das Teses e Dissertações selecionadas e para leitura das Teses e 

Dissertações selecionadas para leitura na íntegra (ver Apêndice 1) – que incluiu: 

▪ Identificar objetivos, hipóteses e questões norteadoras da pesquisa. 

▪ Identificar apoios teóricos (se forem explícitos)  

▪ Localizar principais autores aos quais o autor(a) faz menção 

▪ Identificar natureza e forma de abordagem dos dados 

▪ Identificar fonte dos dados 

▪ Caracterizar procedimentos de coleta dos dados 

▪ Caracterizar procedimentos de análise dos dados 

 

d) Organização e análise dos dados coletados (listagem) envolvendo: 

▪ Identificar e utilizar unidades de análise (palavras / frases / trechos do texto) 

que explicitem concepção de professor de creche e seu trabalho; 

▪ Verificar tipo e frequência de ocorrência dessas unidades tomadas como base 

para a análise; 

▪ Detectar temas ou ideias recorrentes ou ausentes 

Assim a realização da análise das pesquisas selecionadas envolveu, basicamente, 

dois momentos: no primeiro momento – balanço tendencial – os dados foram 

organizados em quadros síntese de informações tomando-se por base os seguintes eixos: 

Quem investiga? Quando investiga? Como investiga? e O que constata? no segundo 

momento– síntese do que dizem as Teses e Dissertações– pondo em destaque, 

especialmente, o foco específico desta pesquisa: o trabalho do professor de creche. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Os Testes do Instrumento compreenderam: leitura e análise do mesmo por pesquisador experiente na 

área (a orientadora), bem como sua aplicação em situações de coleta semelhantes às da pesquisa, para 

verificar a adequação de cada item incluído no Instrumento e necessidade de inclusão/exclusão de itens. 
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 Finalmente, resta acrescentar a esta Introdução, que a Dissertação aqui 

apresentada está organizada em 03 capítulos: 

▪ O primeiro capítulo traz as sínteses das leituras realizadas dos apoios teóricos; 

▪ O segundo reúne informações sobre a legislação atual norteadora das creches no 

Brasil; 

▪ No terceiro estão apresentados e descritos, com o auxílio de quadros-síntese e tabelas, 

os dados coletados com a leitura e análise das Teses e Dissertações selecionadas. 

Encerram esta Dissertação: as Considerações Finais, as Referências e os 

Apêndices. 
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CAPÍTULO 1 

 

APOIOS TEÓRICOS 

 
 

 Dois grupos de estudiosos das creches compuseram os apoios teóricos para a 

pesquisa aqui realizada: 

a) Aqueles que se dedicam a analisar as concepções e práticas que envolvem o trabalho 

dos professores de creche, suas finalidades, currículo, organização e funcionamento 

(FALK, 2011; OLIVEIRA, 2011; RIZZO, 2012; GOMES, 2013; PORTUGAL, 2016 

e ZABALZA, 2016);  

b) Aqueles que se voltam para discussão das questões relativas à política, direitos 

humanos e direitos da infância à educação (Rosemberg e Campos, 1998; Kramer, 

2011; Bazílio e Kramer, 2011 e Artes e Unbehaum, 2015). 

São apresentadas a seguir as sínteses realizadas de cada texto lido, com destaque 

para os conceitos norteadores da pesquisa. 

 Assim, vejamos. 

 

1.1. O trabalho de professores em creches  

 

 Em seu livro “Creche organização, currículo, montagem e funcionamento”, Rizzo 

(2012) relata o funcionamento da creche no seu contexto geral e apresenta o trabalho do 

professor de creche. Destaquei em primeiro lugar a parte histórica do livro. Rizzo (2012) 

fala da separação entre criança e família. Para a autora a família é importante para o 

desenvolvimento da criança e talvez na creche as suas necessidades emocionais básicas 

de intimidade, aceitação, atenção, pessoa de referência e individualização possam não ser 

satisfeitas. Neste aspecto é essencial que a formação do professor seja adequada para 

atender às demandas das crianças. O vínculo afetivo dos pais é outro aspecto importante 

destacado pela autora que pode promover, prevenir e preservar a saúde mental da criança 

na creche. Na creche, no momento da adaptação da criança, algumas professoras 

costumam informar aos pais que é saudável o fato da criança não chorar ou resistir em 

ficar na creche, Rizzo (2012) questiona essas informações alegando que “queimar etapas 

precocemente pode deixar sequelas psicológicas, em vez de representar benefícios ao 

desenvolvimento infantil”. Hoje em dia, a creche é uma solução que possibilita a mãe de 

trabalhar fora, entretanto, deixar o filho(a) na creche durante 10 horas por dia nos 

primeiros meses de vida, certamente não é a solução mais adequada. Neste contexto, 
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Rizzo (2012) fez um breve histórico da dinâmica das famílias até chegar aos dias atuais 

e da necessidade da creche, pois hoje ela tornou-se uma necessidade para as famílias que 

trabalham e para as famílias que não trabalham. Antes da necessidade de a mulher 

trabalhar, os filhos ficavam em casa com a mãe que cuidava dos mesmos em tempo 

integral. Essa ideia de família mudou com o advento do capitalismo e da necessidade da 

mulher de trabalhar fora para ajudar o marido e a elas mesmas, pois muitas mulheres são 

chefes de família. Assim, precisou de um lugar adequado, seguro, conveniente que 

recebessem essas crianças pequenas durante o período em que a mãe estivesse 

trabalhando. Além desse histórico o texto de Rizzo (2012) acrescenta que no Brasil, com 

a nova LDB de 1996 pela primeira vez aparece dentro do sistema de educação infantil o 

atendimento para crianças de 0 a 3 anos. A vantagem da inclusão da creche no sistema 

educacional foi a de tornar obrigatório às instituições que ofereciam atendimento a 

criança pequena o objetivo educacional, pois antes era facultativo e o cuidar era o 

principal objetivo das creches. Rizzo declara que: 

 
a creche existe para exercer, pela família (embora não assumindo o seu lugar), os cuidados básicos 

de saúde (física e mental) e educação, da criança a partir dos três meses de idade, durante o horário 

de afastamento ou não dos pais, prestando-lhes assistência integral, em qualquer parte do dia, às 

vezes até início da noite, cuidando de sua segurança física e emocional, com a inclusão de todos os 

cuidados relativos a: segurança, higiene, alimentação, afeto, educação. (RIZZO, 47, 2012).  

 

A autora destaca como deve funcionar uma creche, seus espaços, alimentação, 

adequação à faixa etária dos 0 aos 3 anos, horário de funcionamento, enfim todas as 

normas que uma creche deve apresentar estão contidas no livro. A creche precisa ter um 

horário diferenciado variando de creche para creche, sendo das 7:00 às 17:00 e das 8:00 

às 18:00. Em alguns casos se a família precisar, a criança pode permanecer por meio 

período. A matrícula pode ser efetuada em qualquer época do ano e as férias também 

podem ser diferenciadas. O currículo da creche também é diferenciado com espaços 

físicos, salas e ambientes para alimentação e troca adequados à faixa etária dos 0 aos 3 

anos de idade. As crianças devem ser respeitas como sujeitos de direitos permitindo que 

as mesmas possam ter liberdade de expressar seus sentimentos através de brincadeiras 

que propiciem contato com o outro, liberdade de escolha, que haja uma relação de respeito 

entre o professor e a criança sendo que a mesma seja vista como uma pessoa que pode 

tomar decisões. 

Rizzo (2012) analisa o papel do professor de creche e fazendo um levantamento 

constata que a equipe profissional desde 2004 (no município de São Paulo), com o 

concurso para Professor de Desenvolvimento Infantil há a exigência de ensino superior 
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em Pedagogia ou o curso de magistério. Rizzo (2012) chama o professor que trabalha na 

creche de “profissional que trabalha em educação infantil, especificamente com a faixa 

etária dos 0 aos 3 anos de idade”. A autora ressalta que,  

 
a relação do educador com a criança é fundamental para a formação de sua personalidade. A 

importância desse professor ter uma boa formação com base na educação infantil é essencial para 

que haja uma boa relação entre o professor e a criança pequena. Essa relação com o professor faz 

com que a criança pequena seja confiante e estimulada a explorar o mundo ao ser redor. (RIZZO, 

49, 2012). 

 

 O professor deve olhar a criança como um ser não passivo e sim receptivo que 

possa haver uma troca entre os envolvidos no processo de aprendizagem. A autora nos 

traz um histórico dos Jardins de Infância através da ideia do educador Froebel de que o 

crescimento surge de dentro para fora como resultado das estimulações e do meio 

ambiente em que a criança está inserida. O professor de creche deve ser um estimulador 

oferecendo às crianças condições para seu desenvolvimento ser completo. Rizzo (2012) 

analisa que o “professor deve ser o intermediador entre a criança e o objeto de sua ação e 

conhecimento”. Se a relação entre a criança e o professor for boa, a criança o imita e 

assim crescerá proporcionando momentos de aprendizagem onde as dificuldades serão 

superadas com sucesso e sem traumas pela criança. Para Rizzo (2012) o professor de 

creche é um estimulador que “deve ser um líder democrático, que propicia, coordena e 

mantém um clima de liberdade da ação da criança, limitado apenas pelos direitos naturais 

do outro”. Assim, o professor de creche precisa estar seguro a respeito de suas atitudes, 

ações e decisões além de ser um “estudioso e compulsivo de livros sobre psicologia 

infantil e observador apaixonado de crianças”.  

 Esse é também o posicionamento encontrado nos capítulos que compõem a 

coletânea organizada por Judit Falk intitulada Educar os três primeiros anos: a 

experiência de Lóczy. A coletânea é composta por 10 capítulos, dentre os quais põe-se 

em destaque aqui: “Lóczy” e sua história/Judit Falk; O que é a autonomia na primeira 

infância? /Anna Tardos e Agnès Szanto-Feder; Relação através da linguagem entre a 

educadora e as crianças do grupo/Katalin Hevesi; A integração das regras de vida através 

da atitude dos educadores/Eva Dehelán, Lili Szredi e Anna Tardos; Atividades em comum 

em um grupo de crianças de até 2 anos e meio/Maria Vincze; e A participação da criança 

no cuidado de seu corpo/Katalin Hevesi. 

 Neste livro Judit Falk traz dados extraídos do trabalho de sua equipe, que podem 

ser utilizados por todos aqueles que trabalham ou convivem com crianças pequenas. 
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Autonomia, confiança, dedicação, observação são temas tratados no livro que levam a 

repensar as atitudes do dia-a-dia com as crianças.  

  O Instituto Lóczy foi criado por Emmi Pikler em 1946 para atender crianças órfãs. 

Emmi Pikler era médica e durante seu trabalho deparou-se com algumas atitudes 

humanitárias para com as crianças doentes. Ela teve dois professores que eram seus 

mestres e que a ingressaram nesse novo mundo: Pirquet e Salzer. Esse novo mundo era a 

maneira delicada dos médicos tratarem as crianças doentes, como examiná-las sem 

machucá-las, tratá-las com gestos agradáveis e delicados, com compaixão. Emmi Pikler 

não acreditava que o bebê precisava do adulto para se virar, ficar em pé ou caminhar e 

que a intervenção do adulto pudesse acelerar o desenvolvimento do bebê. Para Emmi 

Pikler, 

 

(...) uma criança que segue seu ritmo e seus desejos seria capaz de aprender tudo – 

colocar-se em pé, caminhar, brincar, falar, refletir, etc. – melhor que aquela que estivesse 

diretamente influenciada para chegar aos diferentes graus de desenvolvimento que os 

adultos consideram adequados ao momento em que vivem. (FALK, 2011, 19-20,). 

  

 Emmi Pikler passou a trabalhar em pediatria familiar atendendo mais de 100 bebês 

e seus familiares. Neste trabalho Pikler deixava as crianças à vontade para seguirem seus 

ritmos, respeitando o horário de dormir e despertar, estabelecendo um regime equilibrado 

de alimentação segundo a vontade das crianças. Permitia que as crianças brincassem ao 

ar livre, tanto no verão quanto no inverno, sem interferir em suas brincadeiras. Durante 

as brincadeiras, trocas e alimentação, os pais não tinham pressa e respeitavam o ritmo de 

seus filhos, criando uma relação de respeito e cumplicidade.  

 Em 1946 Emmi Pikler foi organizar e dirigir o orfanato da rua Lóczy e, assim,  

 
(...) entusiasmava-lhe a tarefa de demonstrar, por exemplo, que, mesmo no 

interior de uma instituição, ainda que fosse mais difícil que em uma família, era 

possível criar as condições para que os bebês e as crianças pequenas se 

desenvolvessem favoravelmente, tanto do ponto de vista físico como psíquico.  

(FALK, 2011, p. 21) 

 

Para tanto, Pikler seguiu três objetivos a serem utilizados no orfanato: o primeiro 

objetivo seria provar o seu método de educação, ou seja, provar o que diz a citação acima. 

O segundo objetivo era fazer observações longitudinais sobre o desenvolvimento das 

crianças. O terceiro era preparar bem a equipe que iria cuidar das crianças. Desse modo, 

conseguiram formar uma equipe preparada para cuidar de bebês e crianças pequenas. 

Emmi Pikler e sua colega Maria Reinitz ensinaram tudo o que sabiam para a equipe de 

educadoras, que na realidade não eram formadas, mas foram capacitadas pela dupla, 

criando um ambiente de aconchego, amor, cuidado, segurança e respeito, mostrando o 
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que um orfanato, ou outro lugar semelhante, pode oferecer de bom para as crianças. Ou 

seja, Emmi Pikler  

 

(...) estabeleceu as condições pessoais e materiais de educação e as estruturas de 

organização internas cabíveis para que a criança educada nesse centro se sentisse 

competente em suas relações e atividades progressivamente enriquecidas; pudesse 

reconhecer-se no mundo material, nas relações com as pessoas do seu entorno imediato 

ou mais distante; respeitasse a si mesma e aos outros; estivesse aberta e preparada para 

aceitar novos conhecimentos; seguisse capaz de estabelecer relações afetivas duráveis e 

profundas e de integrar-se ativamente na sociedade. (FALK, 2011, p. 29).  
 

  O trabalho desenvolvido em Lóczy surtiu efeito em outros orfanatos e 

centros. Cursos, livros, palestras foram oferecidos e muitas educadoras, diretores e 

coordenadores participaram ampliando seus conhecimentos e aprendendo novos métodos 

de cuidar de crianças pequenas respeitando seu tempo, sua vontade, seus desejos e seu 

desenvolvimento. Hoje em dia, leva-se em consideração que a equipe de educadoras e de 

crianças sejam estáveis e que entre a educadora e a criança estabeleça uma relação 

pessoal, que a criança possa ter liberdade para explorar os espaços não ficando “presa” 

no berço. Para saber se o trabalho realizado em Lóczy deu certo, ao fazer visitas para as 

crianças que passaram pelo orfanato observa-se que as mesmas estão felizes, equilibradas, 

saudáveis.  

 “O que é a autonomia na primeira infância?” – para responder a essa pergunta 

Tardos e Szanto-Feder (2011) relatam as etapas vivenciadas pelos bebês. As autoras citam 

que ainda vemos o bebê como alguém que não sabe de nada, precisando do adulto para 

ensinar tudo. Por outro lado, essa ideia vem mudando e o foco na criança que apresenta 

condições de aprender vem ganhando adeptos. As autoras afirmam que  

 

(...) a cada vez mais lugares onde a criança é percebida de uma outra maneira: 

ativa por si própria e competente desde o nascimento, rica de iniciativas e de 

interesses espontâneos pelo que a rodeia. As condições que a rodeiam, no sentido 

amplo do termo, determinam as possibilidades de realizar essas experiências 

(TARDOS e SZANTO-FEDER, 2011, p. 30).  

 

Esse novo olhar vem seguido das observações que os adultos fazem das crianças. 

A observação é importante para que a criança cresça segura de si. Muitas vezes o adulto 

por medo de que a criança se machuque não permite que a mesma explore o entorno, 

mantendo-a no berço ou no colo. O modelo Lóczy ensina os pais a deixarem seus filhos 

mais livres para que possam explorar o ambiente. Essa liberdade é dada diante da 

observação do adulto, que analisa o que seu filho vai fazer, entendendo que o bebê tem 

capacidade de realizar muitas tarefas sozinho. Neste texto, as autoras trazem estudos 
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realizados através da observação de bebês, de como os mesmos reagem diante de algumas 

situações, sejam elas pegar um objeto, se virar, ou de socialização entre os bebês.  

 Para as autoras,  

(...) a liberdade dos movimentos significa a possibilidade, nas condições materiais 

adequadas, de descobrir, de experimentar e de viver, a cada fase de seu desenvolvimento, 

suas posturas e movimentos. Por isso, tem necessidade de um espaço adaptado aos seus 

movimentos, de roupa que não atrapalhe, de um chão sólido e de brinquedos que a 

motivem. (TARDOS e SZANTO-FEDER, 2011, p. 48).  

 

 O adulto possibilita que a criança aprenda por si mesma e conquiste novos 

desafios resolvendo problemas, como pegar um brinquedo que está distante. O adulto 

deve possibilitar alguns estímulos através da livre motricidade e de um ambiente rico em 

desafios não esquecendo que o afeto e o respeito também são importantes para que a 

criança possa sentir que é capaz de realizar tal tarefa.  

 A “Relação através da linguagem entre a educadora e as crianças do grupo”, tema 

abordado por Hevesi (2011) nesta coletânea, analisa o retardo na linguagem, comparando 

crianças educadas em casa com crianças que viviam em instituições. Este estudo observou 

como as educadoras falavam com as crianças e constatou-se que as mesmas utilizavam 

uma linguagem de ordens e proibições. As educadoras falavam com as crianças sem dar 

atenção às mesmas, utilizando um vocabulário pobre. A autora compara as instituições 

estudadas com a escola de Lóczy, analisando que “as educadoras falam ao recém-nascido 

e com a criança pequena, sobretudo, nos momentos dos cuidados (alimentação, troca e 

banho)” (p. 53). Nessas situações, segundo a autora, é mais fácil que a educadora 

“converse” inclusive com um recém-nascido em lugar de falar-lhe “mecanicamente”. 

Dessa maneira, a educadora conversa com a criança, explicando para a mesma o que vai 

acontecer em seguida, deixando a criança segura. A educadora passa à criança segurança 

demonstrando à mesma, que se preocupa com ela.  

 Outra questão notada pela autora nas instituições estudadas é que a educadora fala 

ao grupo e não em particular. Todas as ordens, broncas, elogios são passadas ao grupo e 

em nenhum momento a educadora fala em particular com a criança, não existe 

individualidade. Dessa forma, a criança entende que se ela fizer alguma coisa errada terá 

a atenção da educadora. Além disso, a autora refere-se também ao atendimento da 

educadora com as crianças como um atendimento mecânico: trocar fraldas e dar comida. 

Em outras escolas a educadora não interagia com as crianças de maneira natural, fazia 

tudo mecanicamente, sem prestar atenção, ficando pouco tempo efetivamente com a 

criança, sendo a preocupação da educadora restrita a arrumar o espaço. Em muitas 

ocasiões era a criança que chamava pela educadora quando precisava de alguma coisa.  
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 A autora conclui o estudo, analisando que, se a educadora entende a importância 

de prestar atenção nas falas das crianças, mantendo com as mesmas relações de respeito 

e de ouvinte,  

(...) a atitude dessa educadora repercute no comportamento das crianças do grupo: 

confirma para as crianças as formas desejáveis de chamar a atenção e estimula o 

desenvolvimento da relação verbal.  Dando resposta à sua iniciativa, oferece-se à criança 

não apenas muitas informações e explicações gerais, mas também informações ligadas ao 

fato para o qual elas apontam e no momento preciso em que aquilo as preocupa. 

(HEVESI, 2011, P. 62).  

 

 Outro tema abordado nesta coletânea é “A integração das regras de vida através 

da atitude dos educadores” – capítulo escrito por Dehelán, Szredi e Tardos (2011), em 

que analisam a atitude dos professores frente a comportamentos considerados negativos 

pelos mesmos e que consequências têm para os alunos. Este estudo foi realizado por meio 

de observações realizadas pelas autoras em uma instituição com crianças pequenas. As 

autoras analisaram o comportamento de uma professora que trabalha há 15 anos na 

instituição e que a mesma leva suas crianças para brincarem no jardim – espaço no qual 

há muitos lugares em que as crianças podem mexer com uma variedade de brinquedos e 

materiais. A educadora deixa as crianças livres para explorarem o espaço observando-as. 

As autoras puderam constatar que a educadora utilizava métodos bem diferenciados, 

assim como as atividades e o comportamento que a mesma tinha com as crianças. A 

educadora estava sempre atenta ao que estava acontecendo com as crianças, ouvindo-as 

com atenção e falando com as mesmas sem alterar seu tom de voz. Todas as ações da 

educadora estavam ligadas a um contexto pedagógico, levando as crianças a entender para 

que serviam os materiais da sala e no momento de chamar a atenção a educadora 

aguardava o momento certo para fazer, chamando a atenção da criança de maneira 

carinhosa, explicando que a criança poderia fazer de maneira diferente, de outro modo, 

sem mudar seu tom de voz. As autoras concluíram o estudo demonstrando que: 

 

(...) contrariamente às constatações da literatura especializada, uma criança de 18 a 20 

meses pode ser dirigida de maneira que não tenha a sensação de ser mandada nem dominada 

e possa estar de acordo com as decisões que a implicam ou possa aceita-las de bom grado 

se em relação a ela, adota-se uma atitude pedagógica positiva baseada na confiança. 

(DEHELÁN, SZREDI E TARDOS, 2011, p. 73).  

 

Em “Atividades em comum em um grupo de crianças de até 2 anos e meio”, 

Vincze (2011) relata uma investigação longitudinal realizada no Instituto Metodológico 

Nacional de Lares para Recém-Nascidos sobre o desenvolvimento dos comportamentos 

relacionais de um grupo de recém-nascidos e de crianças pequenas educadas juntas. A 
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atividade observada pela autora foi a atividade em comum, por ser uma atividade 

realizada pelas crianças de forma espontânea, onde a função do adulto era procurar o local 

e oferecer os brinquedos. Nesta atividade observou-se também a socialização entre os 

bebês, como eles se olhavam, como posicionavam seu corpo. Como a análise foi feita 

com bebês, o movimento corporal dizia muito sobre as emoções das crianças, 

principalmente quando os bebês eram observados imitando seus pares. Constatou-se que 

os bebês não apresentaram preferência por alguma criança, a partir dos dois anos 

observaram que a criança começa a procurar por um par para brincar.   

 “A participação da criança no cuidado de seu corpo”, de Hevesi (2011) – este 

capítulo da coletânea analisa a relação da criança com o adulto no momento da higiene. 

Uma das tarefas deste trabalho é que a criança consiga por si mesma se trocar passando a 

criança a contribuir com a educadora. Mesmo se for um bebê e a educadora precisa trocar 

sua fralda a interação entre os dois deve existir havendo uma troca de olhares seguida de 

conversa. A autora analisa que “é fundamental que a criança participe dos cuidados de 

seu corpo e que, ainda que não possa se vestir sozinha nessa idade, observe os detalhes, 

acompanhe o processo pela fala da educadora mesmo que não esteja em condições de 

participar concretamente”. (p. 53) A educadora precisa estar atenta em focar a atenção na 

criança e não na ação.  

Assim, o que se observa nos diferentes capítulos da coletânea organizada por Falk 

(2011) sobre a experiência de “educar os três primeiros anos” em Lóckzi, é que a 

construção da segurança afetiva da criança é primordial e depende da qualidade da relação 

que se estabelece com os materiais, objetos e adultos de seu entorno. Essa segurança 

afetiva vai se construindo com a estabilidade das relações e a repetição das ações. 

Esses são princípios que também são enfatizados no estudo de Gabriela Portugal 

(2016). Essa autora faz uma relação de necessidades e atitudes a que o professor de creche 

precisa estar atento para que as atividades realizadas na creche assegurem as necessidades 

das crianças. Necessidades estas que são: físicas, de afetos, de segurança, de 

reconhecimento e de afirmação, da criança se sentir competente, além da necessidade de 

vivenciar significados e de valores. Quando essas necessidades são satisfeitas o caminho 

está propício para que a criança possa realizar as atividades pedagógicas.   

        Para Portugal (2016) as finalidades educativas na creche dizem respeito ao 

desenvolvimento de segurança, autoestima, comunicação e autocontrole. Se forem 

trabalhados adequadamente na creche a criança terá domínio do mundo, do 

comportamento e do corpo. O segundo desenvolvimento é o da curiosidade e do ímpeto 
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exploratório. Causa na criança prazer descobrir situações novas. O terceiro 

desenvolvimento diz respeito à comunicação e envolve o autocontrole. Trata-se da 

questão da relação da criança com o outro e com o mundo, bem como da capacidade da 

criança de partilhar seus sentimentos e entender os sentimentos dos outros. 

        Para que as crianças possam desenvolver essas necessidades de maneira adequada 

a creche precisa apresentar um currículo adequado com a faixa etária e que respeite as 

especificidades da criança pequena. Gabriela Portugal propõe um programa que inclua: 

grupos pequenos de crianças com professores que acompanhem essas crianças e que haja 

uma relação de afeto e cumplicidade. Esses professores precisam ter uma formação 

específica para a faixa etária dos 0 aos 3 anos, devem ser afetuosos, carinhosos e que 

construam parcerias com as famílias. 

        Gabriela Portugal levanta ainda algumas questões sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem na creche. Como trabalhar e alcançar as finalidades educativas? O que 

fazer para lá chegar? Com qual currículo? Segundo a autora,  

 

(...) a consideração da actividade natural da criança, o brincar, a atenção à experiência 

ou vivido da criança (ou seja, a atenção ao seu bem-estar e qualidade na implicação 

nas diferentes actividades e rotinas) e a focalização na qualidade das relações que se 

estabelecem com as crianças são o fundamento de toda a filosofia que deve presidir a 

um programa educativo de qualidade. (PORTUGAL, 2016, p. 8).  

 

As relações que se estabelecem com a criança na creche são educativas e assim 

devem ser observadas bem mais como somente um “cuidar”. Essa relação de criança e 

adultos auxilia a criança a ser segura de seus movimentos e de buscar conforto com o 

adulto quando achar necessário. Gabriela Portugal cita que as atividades da rotina como 

o cuidar, atividades livres, o brincar são as grandes estratégias de desenvolvimento 

curricular e sempre a relação positiva com a família. 

Novamente Gabriela Portugal cita a importância do número pequeno de crianças 

com relação ao adulto: “(...) Grupos pequenos permitem mais intimidade e segurança, 

permitindo oferecer cuidados mais individualizados e inclusivos.” (PORTUGAL, 2016, 

p. 8). Em pequenos grupos as relações do adulto com a criança são mais fortes e há um 

vínculo entre o grupo. O professor pode “cuidar” melhor de sua turma e saber através de 

um olhar o que a criança precisa. E outra vantagem de grupos pequenos é a relação com 

a família ficando mais fácil para o professor conhecer a fundo cada um dos responsáveis 

pelas crianças e assim ter um diálogo produtivo com os mesmos. 

A autora fala também sobre as práticas pedagógicas com as crianças pequenas e 

expõe que “(...) desde o nascimento até cerca dos 9 meses de idade a criança necessita 



37 

antes de mais nada experimentar segurança.” (PORTUGAL, 2016, p. 9). É através da 

relação com o adulto que a criança entende o mundo compreendendo as suas ações e as 

ações dos outros. O adulto precisa compreender esse universo das crianças pequenas 

entendendo os momentos em que as crianças estão com fome, com sono, precisam ser 

trocadas. Todo esse cuidado promove a proximidade do adulto com a criança. Os 

cuidados diários que a criança necessita como trocar a fralda, a alimentação, o sono, o 

vestir, proporcionam momentos únicos com o adulto e através desses cuidados as 

aprendizagens acontecem. Quando a rotina é agradável e a criança é bem acolhida ela 

entende que as suas necessidades e seu corpo são importantes.  

Da mesma forma, a autora ressalta que o ambiente onde as crianças pequenas 

ficam na creche é de suma importância para o desenvolvimento das mesmas. Um 

ambiente organizado, limpo, com objetos estimulantes acessíveis para que a criança possa 

pegá-los encoraja a curiosidade e a estimulação permitindo que a criança estabeleça uma 

relação com o mundo no seu próprio ritmo. 

Por volta de um ano de idade a criança constrói uma identidade como exploradora, 

e com um adulto que apoia e apresenta gestos de carinho e de afeto as crianças 

desenvolvem sentimentos de competência e de confiança. Nesse período em que a criança 

começa a andar e a descobrir o mundo, ela vai buscar o brinquedo que quer e vai para 

onde quer, mas sempre acaba voltando para o aconchego do adulto. Nesta fase a criança 

começa a desenvolver a linguagem e a comunicação e o professor cumpre seu papel 

escutando a criança e estimulando-a a se comunicar. Assim, os espaços precisam estar 

preparados para essa nova fase da criança exploratória. A partir dos 18 meses a questão 

da autonomia torna-se fundamental para a criança. O sentimento de segurança continua. 

As atividades nesta fase devem desenvolver a autonomia e a autoestima. E a criança 

necessita da atenção e do carinho do adulto para que a mesma possa fazer essas escolhas 

de maneira independente. Aos 2 anos a criança continua a afirmar a sua autonomia dando 

significado ao mundo que descobre. Nesta fase a linguagem aparece como um 

instrumento crucial e o professor precisa oferecer oportunidades de escuta. Aos 3 anos a 

criança interessa-se mais pelos seus pares e começa a imitar o jogo das outras crianças. O 

professor precisa estar preparado para lidar com os conflitos que surgem naturalmente, 

pois as relações entre as crianças ficam mais concretas e através das relações aprendem a 

dividir e a cooperar com o outro. Neste momento as emoções estão em alta e o professor 

pode perceber através da observação como as crianças lidam com esses sentimentos e 

com as disputas. 
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Gabriela Portugal ainda descreve o desenvolvimento da criança pequena em 

relação aos espaços na creche. Espaços esses importantes para o desenvolvimento das 

habilidades citadas até aqui. A organização do espaço com a distribuição dos brinquedos 

adequados pode “(...) facilitar aprendizagens, criar desafios, provocar a curiosidade, 

potenciar autonomia e relações interpessoais positivas.” (PORTUGAL, 2016, p. 12). Os 

espaços, além de respeitarem a criança com brinquedos e segurança, devem propiciar 

lugar agradável para a família, mantendo um ambiente familiar na creche. Espaços ao ar 

livre são também importantes, pois como crianças pequenas ficam muito doentes, os 

ambientes externos tornam-se lugares adequados para promover a saúde e o bem-estar. 

Quando a autora chega ao fim de seu texto defende que, para se trabalhar em 

creche é necessário conhecimento específico da primeira infância em todo seu contexto. 

Como relata no texto, a compreensão, o respeito e o carinho estão presentes nas atitudes 

que o professor precisa ter com as crianças pequenas. Ressalta que além desses 

profissionais serem devidamente formados devem ser também valorizados. 

Tanto o livro “Educar os três primeiros anos a experiência de Lóczy” quanto o 

artigo de Gabriela Portugal afirmam a importância do respeito, do carinho e da 

compreensão que o professor tem que ter pela criança pequena, a importância dos espaços 

livres e do currículo estarem adequados ao atendimento a essas crianças.  

Estes são pontos também apresentados pelos textos de Zabalza e Rizzo. Percebe-

se que o afeto está presente nos trabalhos destes autores sendo importante que o professor 

fique atento para que suas atitudes não afetem negativamente as crianças, principalmente 

na rotina do dia-a-dia, quando em muitos casos as ações são mecânicas e o afeto acaba 

não tendo espaço.  

Seguindo esse caminho de se compreender a criança pequena e como realizar um 

trabalho pedagógico eficaz com essas crianças, o livro de Miguel A. Zabalza “Didáctica 

de La Educación Infantil” (2016) tem o intuito de oferecer uma visão sistemática do 

trabalho educativo na educação infantil. 

O trabalho original deste livro é   extenso e está dividido em duas partes: a 

primeira parte denominada Didáctica da Educação Infantil e a segunda Áreas, meios e 

evolução na Educação Infantil. Miguel Zabalza traz em seu livro informações de sua vida 

com seus filhos, dos filhos de seus amigos e de algumas professoras de educação infantil 

que compartilharam suas experiências profissionais em creches. 

            Para esse autor a educação infantil é comparável a “um ecossistema enriquecido 

e enriquecedor para as crianças que a frequentam” (p. 13). Trata-se da “(...) perspectiva 
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compreensiva da atuação educativa tratando de oferecer espaços para o desenvolvimento 

de cada uma das capacidades infantis” (ZABALZA, 2016, p. 13). 

A escola de educação infantil se trata de um lugar que substitui a família quando 

a mesma não consegue ou não pode estar com a criança. e em alguns casos quando os 

pais trabalham, oferecendo a essa criança um lugar seguro para seu desenvolvimento. E 

em outros casos essa opção é mais educativa, o objetivo central é a escolarização light 

capaz de propiciar o desenvolvimento individual de cada criança, tanto se os pais 

trabalham ou não. 

Zabalza tenta responder algumas questões sobre a escola de educação infantil. 

Essas perguntas são: Quem são os destinatários? Que tipo de instituições estão 

comprometidas com tal processo? Quem são os profissionais? Quais são as atuações 

dessa escola? A primeira das questões de partida é identificar quem é o beneficiário dessa 

escola, a família ou a criança. Esses serviços são em sua maioria oferecidos às mulheres 

para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida, assim as crianças permanecem 

nas escolas de educação infantil sendo supervisionadas e atendidas no período em que a 

mãe está trabalhando. Temos também espaços que atendem os grupos em situação de 

risco. Nesses espaços a família é atendida juntamente com as crianças porque são 

alimentadas, há atendimento de higiene, às vezes são oferecidas ajuda econômica para 

um atendimento em suas casas.  Um ponto crucial dessa discussão refere-se aos 

profissionais que irão trabalhar com essas crianças pequenas. Em alguns países um dos 

problemas que precisam enfrentar é justamente a falta de preparação desses profissionais. 

Zabalza (2016) cita que no Brasil 40% dos profissionais de educação infantil sequer 

possuem o ensino primário. Esse tipo de despreparo acontece em parte pelo fato de que 

os governos veem a educação de crianças pequenas apenas como cuidado e muitas vezes 

contratando mães que apresentam experiência como tal sem considerar a importância de 

uma melhor formação. A ideia de “trabalho” prevalece sobre a ideia de “profissão”. Na 

Espanha, os cuidadores têm uma formação profissional de nível médio e os professores 

uma formação universitária. Zabalza (2016, p. 16) cita que “o Prof. Peter Moss tem 

levantado a necessidade de que todos os profissionais que atendam crianças pequenas 

possuem uma formação de tipo universitário e que se prolongue, ao menos, durante três 

anos depois dos 18 anos de idade (levando em consideração que os futuros profissionais 

iniciam na escola antes dos 21 anos).”O autor faz uma análise pertinente da diferença 

entre cuidar e educar, comparando-a a um postulado político não podendo determinar 

qual é o melhor e qual é o pior, dependendo do que se pretende conseguir e de quais 
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possibilidades realmente são necessárias para atender as crianças pequenas. Assim, o 

autor cita as vantagens do cuidar e do educar.  

 Matricular uma criança em um centro de educação não é a mesma coisa que 

“depositar as crianças” neste centro ou escola. Quando se fala em cuidado estamos nos 

referindo a uma bateria de atenção referente a alimentação, a higiene, ao lúdico, ao social. 

As vantagens de uma ação menos escolarizada são numerosas. Alguns países em que esse 

serviço é oferecido pelo poder público ou pelas empresas que disponibilizam um lugar 

para as mães trabalhadoras deixarem seus filhos e em outros casos o poder privado atende 

essas crianças pequenas através de escolas cobrando mensalidades. “Em alguns países 

como Chile, por exemplo, todas as empresas com mais de 20 mulheres trabalhando há de 

montar a sua própria creche. Outras empresas contratam serviços para as crianças 

pequenas.” (Zabalza, p. 17).  Nos espaços onde há pobreza, falta de saneamento básico, 

violência, doenças, o cuidar é prioridade porque o educar não vai fazer muita diferença e 

nem será desenvolvido se as necessidades primárias dessas crianças não forem atendidas. 

A vantagem de o sistema educar projeta sobre as crianças pequenas avanços 

como o desenvolvimento das habilidades e padrões de conduta como desenvolvimento 

motor, linguístico, lógico, entre outros. Oferece melhores condições do desenvolvimento 

das experiências enriquecidas e sistemáticas. Sendo um sistema regular de ensino reúne 

melhores condições tanto no que diz respeito a infraestrutura e recursos e a formação do 

profissional que ficará com as crianças pequenas. Assim, Zabalza defende que uma boa 

escola infantil propicia às crianças pequenas equidade e igualdade de oportunidades entre 

todas as crianças independente das condições sociais. Evidência a importância dessa 

escola estar aberta a inclusão e a diversidade cultural. Zabalza aponta algumas 

desvantagens desse sistema educacional. Uma das desvantagens é a escola ter uma 

mentalidade predominantemente escolar com todas as características de uma instituição. 

Outro tópico a destacar é o que se refere aos recursos e modalidades que supõe um tipo 

de atenção da infância voltado aos recursos escolares. Essas escolas estão sujeitas a 

horários, grades curriculares, normas estabelecidas para uso dos espaços e a atenção para 

com as crianças diverge com outras prioridades. 

A integração do educar com o cuidar não é somente física e sim uma integração 

de serviços, onde a escola precisa se reajustar para atender as necessidades das crianças 

pequenas que são peculiares a faixa etária. 

Essa integração não é tão simples como se imagina, uma vez que a escola precisa 

entender o tipo de concepção de criança e de educação. Assim, deve-se formar uma 
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integração política e cultural como condição prévia para a consecução de uma integração 

institucional com êxito. A demanda de recursos para que essa integração aconteça 

seriamente e corretamente depende dos recursos que são gastos com a educação infantil. 

Esse caso é complexo como no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, que a 

educação infantil é de responsabilidade municipal. E com um agravante que a cada ano 

as crianças que estão sendo matriculadas nas creches apresentam idades de meses (três 

meses para ser mais específica). 

Zabalza aponta que um dos problemas de alguns centros de “cuidados” que 

foram convertidos em “educativos” é a dificuldade em elaborar Projetos Educativos, uma 

vez que é oferecido a essas crianças pequenas a possibilidade de novas experiências que 

permitam a exploração e aprendizagem. Um aspecto negativo é a escolarização 

prematura. Novamente o autor volta ao tema dos profissionais, afirmando que muitos 

deles, formados no magistério ou na Pedagogia, apresentam dificuldades em lidar com 

crianças pequenas, tendo que limpar, alimentar. Percebe-se que esses cursos não oferecem 

uma formação adequada a esses profissionais que trabalham com crianças pequenas. 

Segundo o autor: 

 

Na Europa há um amplo consenso de que a formação desses profissionais deve 

ser de alto nível. A proposta geral é que seja de nível universitário e ao menos 

de três anos (alguns países oscilam entre 3 ou 4 anos de formação) depois dos 

18 anos de idade. A Suécia tem transformado toda a formação dos docentes 

unificando o professorado de 0 a 8 anos de idade. A ideia fundamental deste 

caminho é que os professores devem ter uma ideia geral da infância e de seu 

desenvolvimento. Mais genericamente querem que estabeleça um discurso 

comum sobre a infância em todos aqueles que trabalham com crianças 

pequenas. (ZABALZA, 2016, p. 23). 

 

A integração entre o cuidar e o educar só será possível se os objetivos e 

procedimentos forem utilizados juntamente. Zabalza, assim como Gabriela Portugal, 

mencionam a importância da formação do professor ou do profissional que trabalhará 

com as crianças pequenas podendo assumir tanto a função do cuidar como a do educar. 

O desenvolvimento da criança acontecerá em uma escola boa ou em uma escola medíocre 

mas esse desenvolvimento não será o mesmo, a diferença está em distinguir entre o 

desenvolvimento natural (aquele que acontece naturalmente a não ser que apareçam 

problemas graves de tipo pessoal ou social que retardam esse desenvolvimento) e o 

desenvolvimento potencialmente escolarizado (desenvolvimento que ocorre em uma boa 

escola onde as crianças têm a oportunidade de desenvolver as múltiplas experiências tanto 

intelectual como social). 
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Para Zabalza (2016), a escola constitui um ecossistema privilegiado e 

enriquecido e que a escola infantil cumpre três funções fundamentais neste momento. 

Potencializar o desenvolvimento em suas diversas dimensões e vertentes. Refere-se ao 

papel do professor que precisa propiciar um desenvolvimento infantil equilibrado em 

todas as dimensões. Aplica-se neste caso a proposta vigotskiana de que o objetivo da 

escola é alcançar a “zona e desenvolvimento proximal”. Esse objetivo é alcançado através 

da intervenção de profissionais que fazem com que a criança progrida mais e que seu 

desenvolvimento seja mais equilibrado caso a criança estivesse fora da escola. A segunda 

função é compensar os possíveis desequilíbrios de origem familiar e social. Pensar na 

escola como um mecanismo social que se oferece a todos os sujeitos independentemente 

da classe social. A escola como lugar de inclusão social. Trata-se de um período escolar 

de difícil reversibilidade no que se refere ao desenvolvimento (linguístico, social, 

intelectual, etc.). Não basta garantir qualidade de acesso às crianças pequenas, é 

necessário que haja a igualdade entre as pessoas. Que a escola pública não seja vista como 

escola de “pobre” e sim que essa escola possa e deva abarcar todos os níveis sociais para 

que não haja desigualdade, pois, esta pode chegar a um ponto que não tenha mais volta. 

A terceira função é atuar como um ecossistema em que se proporcione novas modalidades 

de encontro para as crianças. O que diferencia a escola infantil das outras escolas é 

justamente a riqueza de encontros que a escola possibilita. Na escola infantil as crianças 

têm oportunidades de experimentar várias formas de encontro, encontro consigo mesmo, 

ver a si mesmo em diferentes perspectivas; encontro com outras pessoas sejam adultos ou 

crianças. Esse encontro com o outro proporciona na criança contato com diferentes 

culturas, credos, raça, opiniões, dificuldades, etc.; encontro com coisas e objetos para que 

servem determinados objetos; encontro com notícias e acontecimentos; encontro com 

outras formas comportamento proporcionando formas novas de organização, a 

possibilidade de assumir compromissos. A educação infantil é um momento de expansão, 

de ampliação, de experiências e de novos registros. 

A escola de educação infantil tem como função propiciar um desenvolvimento 

integrado das crianças pequenas. Esta intervenção polivalente das escolas infantis tem 

que vir juntamente com o currículo formativo que a principal característica é a ideia de 

propiciar um desenvolvimento global das crianças. Zabalza desenvolve esse pensamento 

em alguns eixos. Primeiro eixo - o desenvolvimento das estruturas psicológicas básicas 

das crianças pequenas. O período escolar desenvolve as estruturas de personalidade e 

comportamento das crianças. Assim, a escola completa e afirma o desenvolvimento que 
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as famílias propiciam. A vitalidade e a segurança são as instâncias básicas do 

desenvolvimento infantil. Zabalza explica essas duas instâncias. “A primeira (vitalidade) 

é a fonte de energia que nutre as crianças pequenas para desenvolver movimentos e 

atividades que são bases das aprendizagens. A segurança geralmente usa o contexto 

pessoal do maior para o menor confiança em si mesmo que potencializa ou restringe a 

própria autonomia e a capacidade de assumir riscos.” (Zabalza, p. 29). Segundo essas 

instâncias as crianças pequenas vão estabelecendo seu pessoal sentimento de 

competência. O currículo neste sentido precisa ter estas questões bem estabelecidas e 

entendidas através de potencialização da atividade exploratória, potencializar situações 

de êxito, oferecer oportunidades de afrontar desafios de uma forma gradual, etc. Os 

professores da educação infantil devem fortalecer o eu infantil. 

O segundo eixo diz respeito ao desenvolvimento das capacidades genéricas. No 

currículo deve constar a expansão experimental de forma que as crianças pequenas 

tenham a possibilidade de utilizar todo seu registro de experiências. A escola tem um 

trabalho complementar com a família. A escola deve ser antes de mais nada um lugar de 

riquezas e oferecer à criança experiências diferentes daquelas que ela tem em casa. 

O terceiro eixo diz respeito a iniciação do processo de alfabetização cultural. 

Este é um processo que continuará por toda a escolaridade tendo um significado especial 

na educação infantil. Falar da cultura como conceito amplo que abarca pelo menos três 

componentes: a cultura doméstica e dos grupos próximos como família, casa, escola, etc. 

A cultura do entorno: as festas, os sistemas de relacionamento e de trabalho, os meios de 

comunicação, as organizações dos espaços, etc. e a cultura acadêmica, ou seja, os livros, 

a iniciação aos conteúdos das áreas de conhecimento incluindo os temas transversais, a 

iniciação aos instrumentos da cultura codificada: leitura, escrita, arte, música, etc. Zabalza 

ressalta que “...as escolas poderiam (deveriam) ser espaços de vida enriquecedores, 

capazes de melhorar as possibilidades de desenvolvimento das crianças. Poderíamos dizer 

que as escolas são estruturas sociais destinadas a melhorar as condições de vida dos 

sujeitos oferecendo a oportunidade de otimizar as expectativas de desenvolvimento, de 

aprendizagem e de qualidade de vida (incluindo, desde cedo, seu nível de felicidade 

pessoal).” (Zabalza, p. 32). A escola está indo por um outro caminho, está mais 

preocupada com as demandas sociais, o que a sociedade exige em cada caso das novas 

gerações e de sua própria condição institucional - o que a própria escola e seus 

profissionais demandam para funcionar. Assim, a escola está mais para uma escola de 

seleção e de exigências, uma escola que condiciona ao invés de uma escola que enriquece. 
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A escola é uma instituição “paterna” centrada nas exigências e no dever. A escola deveria 

ser “materna” baseada no apoio e no reconhecimento do eu individual. Desde os primeiros 

anos a escola deveria desenvolver o enriquecimento das oportunidades de melhora. Mas 

se ficarmos na cultura da competência o enriquecimento não prosperará. Daí o 

ecossistema escolar está resultando muito menos rico do que deveria ser. 

Segundo Zabalza (2016), a família é parte importante do processo escolar na 

educação infantil e precisa participar da criação do currículo. Essa participação para o 

autor não é fácil porque precisa ter uma mudança de mentalidade da escola e do professor. 

A ideia de acompanhar, guiar e estimular o desenvolvimento parece para o autor 

fundamental na hora de decidir qual será o papel da família no período da educação 

infantil. Uma integração entre escola e família pode gerar vantagens para ambas partes. 

E esta colaboração deveria surgir no que se refere a escola e aos professores de educação 

infantil com vários propósitos: colaborar no que for preciso na formação dos pais como 

educadores. A escola pode auxiliar os pais de “primeira viagem” que apresentam dúvidas 

de como cuidar do filho. Havendo assim uma troca entre escola e família. Propiciar a 

implicação dos pais nas tarefas educativas para que os mesmos apliquem em casa. 

Propiciar a participação dos pais na implantação e desenvolvimento das atividades 

desenvolvidas na escola. A isso tem-se a participação dos pais na escola com o objetivo 

de enriquecer as atividades das crianças. Zabalza (2016) fala da “abertura da escola”. Se 

trata de abrir a escola para a comunidade, abrir de maneira séria e não com políticas que 

não funcionam. Diz-se que a escola é aberta, mas a família é boicotada a participar 

ativamente das decisões. 

O autor define o conceito de educação infantil como um sistema sendo um 

conjunto de elementos (fatores, agentes) que atuam solidariamente com vistas a uma ideia 

comum. Esse sistema não está constituído por componentes idênticos e sim por diversos 

conjuntos diferenciados: médio socioambiental de pertinência; características dos 

sujeitos, ação educativa propriamente dita; mecanismos institucionais e/ou o marco 

normativo (legal, político, organizativo) que determina a intervenção escolar. Atuam 

como um conjunto cujos efeitos se cruzam e por tanto se condicionam mutuamente. O 

professor de educação infantil precisa ter uma “leitura” da situação assim como um 

conjunto de técnicas e estratégias para aplicar e extrair conclusões adequadas para as 

crianças com as quais o professor vai trabalhar. Assim, Zabalza faz algumas perguntas. 

Quais são as características básicas da criança pequena?  Qual é a função que a escola 

infantil há de desenvolver? O que se entende, portanto, desde essa perspectiva, por 



45 

educação infantil? Zabalza (2016) cita a globalidade pessoal da criança. Não se trata de 

um desenvolvimento sectorial especializado e sim de um avanço integral. Os eixos 

básicos do desenvolvimento infantil: a relação do eu-eu que emerge do conceito e 

sentimento de si mesmo com condutas implicadas em seu próprio mundo pulsional, das 

necessidades do autoconhecimento, etc; a relação do eu-tu, eu-outros que emerge do 

sentimento de segurança e a configuração do autoconceito-autoestima, a cristalização de 

estratégias relacionadas, o desenvolvimento de processos de socialização, das atividades 

motoras, a linguagem, etc.; relação eu-meio o meio físico, cultural, institucional, etc. com 

importantes implicações para o desenvolvimento do pensamento, da motricidade, do 

manejo das coisas implica na denominação e classificação: linguagem, seu uso, 

ampliação do campo experimental; e o desenvolvimento cognitivo para a abstração, 

etc.  Zabalza fala da identidade, parte importante da educação infantil, que é a criança se 

reconhecer como pessoa. Para o autor “(...) a identidade não se constrói espontaneamente 

como mero fruto de maturação geral dos sujeitos. É uma aprendizagem decorrente do 

âmbito de experiências vividos pelo sujeito com respeito aos eixos antes citados: eu 

mesmo, tu-outros, eu e o meio ambiente.” (ZABALZA, 2016, p. 6).  

Assim, são aspectos essenciais e fundamentais para o desenvolvimento de uma 

criança: estabelecer condições necessárias (evitando os riscos, apontando situações que 

sejam estimulantes e enriquecedoras e proporcionando materiais de diversos tipos, 

participando em formas de relação que contribuam para afirmar o eu, etc.). Trabalhar 

também os segmentos da motricidade, da linguagem e das emoções que podem enriquecer 

a crianças e atuam como componentes instrumentais que permitem obter o reforçamento 

da zona interna do sujeito (identidade). Zabalza (2016) relata as ideias principais do livro 

que são: as atividades didáticas na educação infantil que não podem ser entendidas e 

atendidas separadamente do âmbito mais geral da identidade do sujeito. O autor 

desenvolve no livro o currículo da educação infantil desde a perspectiva de um modelo 

integrado global do desenvolvimento infantil. Ou seja, na educação infantil deve-se 

trabalhar o todo sem separar por partes, pois a criança é um ser completo e não 

fragmentado. Em suas palavras: 

 

(...) um aspecto fundamental a destacar aqui é que o aluno da escola infantil é 

um sujeito no setorizado. É todo um ser que está se desenvolvendo. No afetivo, 

no social, no cognitivo, é um todo integrado com uma dinâmica intensa em que 

seja fundamental a estruturação das sucessivas experiências, é o Eu e as 

relações que (em uma relação bipolar de ida e volta, de influir e influído) desde 

que seja estabelecido com a realidade ambiental (entendida como o conjunto 

de circunstâncias pessoais, físicas, etc.) (ZABALZA, 2016, p. 39).  
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A criança pequena se apresenta como um todo, um projeto, como um conjunto de 

necessidades de todo tipo em cuja resolução a escola joga, em nossa sociedade, o papel 

primordial junto com a família. A criança pequena possui condições e características 

capaz de desenvolver suas capacidades e potencialidades em um determinado grau. A 

criança pequena vai se desenvolvendo e se projetando como pessoa abrindo espaço. 

O autor questiona: qual a função que o ensino infantil deve desempenhar na 

sociedade atual?  A escola como agente social há de dedicar e clarificar a dinâmica geral 

em que tal processo se desenvolve. Essa teoria da escola se faz em cima da imagem que 

temos da sociedade, a imagem que temos da própria escola e seu papel social. Cada escola 

infantil é única tendo seus professores e suas crianças que são únicas e as aulas variam 

conforme essa escola está inserida dentro de um contexto social. A escola terá uma 

determinada característica dependendo da família, da gestão, do meio social, da cultura, 

enfim de vários aspectos que tornam essa escola única. Ver a educação infantil como um 

todo em si mesma e a ver como algo conectado e formando parte de outro todo mais geral, 

que é precisamente a função a desenvolver pela escola em um âmbito sociocultural. A 

função da escola há de ser uma leitura geral da sociedade onde ela está inserida. Assim, 

como há uma outra leitura de que a função da escola está ligada a uma situação social 

concreta com respeito de ter que cumprir uma função específica. Zabalza (2016) vê na 

educação infantil uma abertura dos circuitos de benefício social (desenvolvimento 

pessoal, cultura, aquisições cognitivas, enriquecimento experimental, etc.) a todas as 

crianças de uma faixa etária pequena possibilitando um amplo e intenso desenvolvimento 

humano. Há também versões centradas na função reprodutora da escola; a escola infantil 

há de dificultar as mudanças sociais e se manter justificando o status quo social. E como 

agente social a escola atua, desde cedo, autonomamente e por tanto pode ser usada para 

uma função ou outra: para criar e dificultar o emprego, para beneficiar a uma classe social 

e para fazer diminuir as diferenças sociais, para controlar os sujeitos e adaptá-los as 

exigências dos grupos de pressão, para fomentar as formas relacionadas de domínio e de 

igualdade, etc. A escola tem uma importante função social enquanto a configuração das 

relações indivíduo-sociedade-cultura.   
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1.2.  Direitos da infância às creches  

 

Este tópico vai tratar das políticas públicas e do atendimento das crianças nas 

creches, além da questão da falta de vagas que ainda hoje é um problema constante na 

vida das famílias que mais precisam das creches. Mulheres que trabalham e não tem aonde 

deixar seus filhos pequenos.  

Para começar a apresentação dos textos destaca-se o trabalho de Kramer (2011). 

Nele, a autora critica a educação pré-escolar entendida como uma “educação 

compensatória”. A educação pré-escolar é vista como solução para os problemas, tanto 

educacionais quanto sociais. A criança é culpada pelo seu fracasso na escola. A criança 

que é oriunda da classe trabalhadora, que vem de um ambiente não escolar pobre tem 

dificuldade em acompanhar a escola. A escola, por sua vez, tendo uma educação voltada 

para as classes média e alta, não consegue atender essa criança e a distância existente 

entre ambas só tende a crescer.  

Kramer retoma o conceito de criança segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei n.8.069, de 13/07/1990) em seu Título 1, art. 2º:  “considera-se criança, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade” – e constata que, independentemente da idade, 

a criança ou adolescente que provém de classe social menos favorecida, e que começam 

a trabalhar cedo para auxiliar a família, em muitos casos abandonando a escola,  perdem 

a oportunidade e o direito à educação em sua infância. Não se pode pensar em uma 

infância homogênea, se no Brasil as crianças das classes média e alta que estudam, 

brincam, seus direitos estão garantidos e nas classes menos favorecidas as crianças que 

vivem na rua, não estudam, passam fome, frio e sofrem todos os tipos de violência, têm 

seus direitos negados.  

Kramer (2011) relata que o sentimento de infância foi mudando com o passar do 

tempo e com as mudanças que a sociedade teve. O índice de mortalidade infantil era muito 

alto e muitas crianças morriam em decorrência de doenças. Quando a criança sobrevivia, 

entrava para o mercado de trabalho e perdia o seu direito de ser criança. Com o avanço 

da medicina ocorreu um prolongamento da vida dessas crianças. Quem tinha acesso a 

médicos eram as famílias da classe dominante. Assim, as crianças das classes mais pobres 

continuavam morrendo. Para a autora o conceito de infância surge com a sociedade 

capitalista, urbano-industrial, quando o papel da criança muda para a comunidade. Para a 

sociedade burguesa, a criança precisa ser cuidada, escolarizada é preparada para uma vida 
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futura, porque com o avanço da medicina e a melhoria da vida das pessoas, as crianças 

estavam vivendo mais, então acreditava-se que elas teriam futuro, ou seja, se tornariam 

adultas. É preciso pensar que as crianças no Brasil têm seus direitos garantidos ou não, 

conforme sua classe social (não só a criança, o adulto também). O atendimento oferecido 

a essas crianças será diferente em todos os sentidos e em todas as instâncias, seja na 

educação, na saúde, no transporte, na habitação, enfim em todos os setores da sociedade.  

Citando o Referencial Curricular para a Educação Infantil, Kramer (2011) afirma 

que “(...) a expansão da educação infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de forma 

crescente nas últimas décadas, acompanhando a intensificação da urbanização, a 

participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças e organização das 

estruturas das famílias” (p. 12). Essa frase demonstra a preocupação de atendimento para 

as crianças no Brasil.  Essa preocupação se deve às leis em vigor, como a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

ao controle de órgãos como as Nações Unidas sobre os países em desenvolvimento e suas 

políticas de atendimento às crianças. Dessa forma, Kramer fala da escola e do 

atendimento pré-escolar.  

 Seguindo a mesma direção, apresenta-se a coletânea organizada por Artes e 

Unbehaum (2015), de textos escritos por Fúlvia Rosemberg, que foram publicados após 

seu falecimento. Neste livro vários assuntos são analisados como: gênero, raça, educação 

infantil, mulher, criança. O texto apresenta um pouco da história da creche e de como 

começou essa luta.  

 Fúlvia Rosembberg orientava o grupo NEGRI – Núcleo de Estudos de Gênero, 

Raça e Idade, da PUC de São Paulo – que reunia pesquisadores, mestrandos e doutorandos 

em torno dessas temáticas em relação à educação das crianças pequenas. Aleitura 

realizada do livro permite constatar que Fúlvia Rosemberg teve uma presença muito forte 

nos estudos sobre educação infantil. Nas pesquisas aqui analisadas, seu nome aparece em 

quase todos os trabalhos.  O NEGRI questiona o papel da criança na sociedade. 

Comparada ao adulto a criança se torna um ser indefeso e assim é desvalorizada. Para os 

pesquisadores do NEGRI, a criança é um ator social. Rosemberg relata que “(...) as 

crianças de 0 a 3 anos são as que têm menor acesso à educação infantil. Ora, é exatamente 

na faixa etária de idade entre 2 e 4 anos que as crianças apresentam os maiores e mais 

persistentes índices de desnutrição” (ROSEMBERG, 2015, p. 129).  

Dessa forma, a creche com toda a certeza, é importante para as crianças pequenas, 

principalmente se suas mães trabalham. E como é de conhecimento de todos, faltam vagas 
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nas creches. Nas periferias, as listas de espera apresentam uma quantidade enorme de 

crianças aguardando vaga. Segundo dados fornecidos por Rosemberg (2015), em 2013 

eram mais de 150.000 crianças aguardando vaga nas periferias do município de São 

Paulo. Apesar do município de São Paulo “diminuir” as listas com a terceirização do 

serviço, a procura é maior do que a demanda. Para Fúlvia Rosemberg, a creche sempre 

foi reservada para as famílias pobres. As famílias de classe média e alta matriculavam 

seus filhos nas escolas de educação infantil, e as crianças oriundas das classes 

trabalhadoras iam para a creche. Apesar de algumas crianças da classe média estarem 

frequentando a creche, precisamente creches localizadas em bairros centrais.  

Rosemberg faz um tour, como ela mesma chama no livro – uma “creche tour” – 

convidando colegas para discursarem sobre as creches no município de São Paulo: 

 

A espírita Anália Emília Franco foi a primeira educadora a utilizar os termos 

como creche e escolas maternais para denominar suas instituições destinadas à 

infância. Apesar da grande semelhança de seus estabelecimentos com os asilos 

infantis ou orfanatos, alguns fatores de ordem pedagógica já permitem uma 

certa diferenciação dessas organizações. (ROSEMBERG, 2015, p. 162).   

 

 

Segundo a autora, Anália Emília Franco, uma pessoa sensível às desigualdades 

sociais existentes na cidade, pensava nas crianças abandonadas e criou a primeira “Casa 

Maternal”. Nesta casa Anália acolhe crianças brancas e negras contrariando o que a 

proprietária do imóvel exigiu, que era o de não receber crianças negras. Anália, devido as 

altas despesas que tinha com a Casa, mudou-se para a cidade alugando uma casa velha. 

Anália e as crianças iam para as ruas pedir esmolas para pagar as contas. Anália tinha em 

mente a educação das crianças e a profissionalização das mães. Continuando o “tour”, no 

bairro do Ipiranga na década de 1930 foi criado um dos primeiros Parques Infantis (PI) 

paulistanos. Esse acontecimento ocorreu quando Mário de Andrade era diretor do 

Departamento de Cultura e foram criados os parques infantis para as crianças de 3 a 12 

anos. Nesses parques ocorriam diversas atividades onde o educar era bem presente com 

atividades de marcenaria, desenho, teatro, dança. Segue-se com a Creche na USP que até 

hoje funciona, apesar de algumas tentativas de fechá-la. A creche da USP é considerada 

modelo servindo de local de estudo para os estudantes de Pedagogia que realizam estágios 

desenvolvendo trabalhos de qualidade com as crianças. Como nos explica Fúlvia, “os 

anos 1970 foram animados na luta por creches. Grande parte da a animação foi provocada 

pelos movimentos sociais: os dos bairros e os de mulheres feministas”. (P. 177). Em 1979 

surgiu o movimento de Luta por Creches que aconteceu no Congresso da Mulher Paulista. 
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Como já foi citado neste trabalho, umas das reivindicações para a criação de creches pelas 

mulheres, é a luta por um lugar seguro para deixar seus filhos enquanto as mães 

trabalhavam. Para a prefeitura as mães não entendiam de educação e o serviço que a 

prefeitura oferecia, ou queria oferecer, era um serviço compensatório (esse termo 

compensatório é também utilizado por Kramer em seu trabalho citado nesta pesquisa). A 

pressão popular por creches deu resultados e fez com que a prefeitura as construísse, 

entretanto, essa construção era realizada conforme as lutas de cada bairro. Se determinada 

região não tinha mobilização a prefeitura não construiria creche tão rapidamente quanto 

se em outra região houvesse maior mobilização. Nesta época havia um discurso que a 

mãe não sabia cuidar de seu filho e a prefeitura passava uma mensagem de que a mãe não 

estava cuidando direito de seu filho e assim a mãe ficava em dúvida em como fazer. Neste 

ponto Fúlvia com a ajuda de Maria Malta Campos e Lenira Haddad, irão discorrer sobre 

as creches do município de São Paulo. No município de São Paulo contávamos com 

aproximadamente 596 estabelecimentos em 1990. A rede municipal comporta 

equipamentos mantidos pela administração pública municipal, que são as creches diretas. 

Essas creches oferecem atendimento completo (educação e cuidado). Atualmente vemos 

que a construção de novas creches diretas está ocorrendo de maneira morosa e o que 

podemos observar são as construções e as transferências das creches diretas para as redes 

indiretas, ou conveniadas. Neste caso, a prefeitura não tem total responsabilidade para 

com a creche ficando a terceirizada responsável pelo funcionamento da mesma.  

Rosemberg (2015) entra em um campo que está se expandindo no Brasil, segundo 

suas próprias pesquisas, que é o ressurgimento das políticas familiares e domiciliares, 

pelas quais as crianças pequenas são “cuidadas” por membros da família. Essa atividade 

é conhecida em alguns países europeus. Rosemberg explica melhor quando responde à 

pergunta “o que são propostas (soluções) familiares/domiciliares?”: são soluções de 

educação e cuidado de crianças pequenas por membros da família (especialmente mães e 

mulheres tratadas como substitutas de mães) e em espaços domésticos “(...) como 

alternativa à educação e ao cuidado em espaços institucionais e formalizados” (p. 191). E 

acrescenta: 

 

A desvalorização do bebê decorre de ideologias de gênero e de idade que valorizam 

o padrão adulto e masculino associado à produção e à administração da riqueza e não 

à produção e à administração da vida. Desvaloriza-se esta função – a de educar e 

cuidar de crianças pequenas – por ser produção e reprodução da vida. 

(ROSEMBERG, 2015, p. 212).  
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Um outro ponto importante citado por Fúlvia Rosemberg relaciona-se à questão 

da mídia que pouco valoriza a creche, a não ser em casos de acidentes ou agressões em 

que a mídia impõe fortemente sua opinião. E ainda: a mídia somente mostra a creche em 

época de eleição, quando os futuros candidatos relatam o que pretendem fazer (e não 

fazem) com relação à educação infantil. Nesse momento a mídia fala da falta de vagas, 

do precário atendimento, da falta de professores, mas fica por isso mesmo, ao término das 

eleições esquece o assunto. Rosemberg (2015) alerta para que a sociedade não esqueça 

das creches e monitore, diariamente, as políticas públicas voltadas para a faixa etária do 

0 aos 3 anos de idade. E afirma: “(...) crianças pequenas não dão mídia, não perturbam a 

ordem pública, não usam crack, não invadem propriedades públicas, não destroem 

propriedades privadas, não assaltam, não fazem passeata, não votam” (Rosemberg, 2015, 

p. 215).  

Outro tema que Fúlvia Rosemberg destaca em seu texto diz respeito à qualidade 

na educação infantil. Uma das críticas que eram feitas à creche era o “atendimento pobre 

para pobre”. Segundo Rosemberg (2015), “(...) no Brasil, nossa preocupação tem 

focalizado o ordenamento legal e político, as condições mínimas indispensáveis para 

propor estratégias de avaliação visando atingir padrões de qualidade” (p. 217-218). Para 

a autora, o grande desafio é colocar em prática o que os documentos (MEC, Diretrizes 

Curriculares) falam sobre a qualidade e o que deve ser feito para alcançar a qualidade na 

educação infantil. Na realidade o que existe é uma distância entre o desejado, o que os 

documentos propõem e o real, o que realmente acontece nas creches.  

Outra coletânea que também merece destaque aqui é a organizada por Rosemberg 

e Campos (1998). A leitura dessa coletânea causa impacto no que tange à impotência dos 

cidadãos diante das políticas públicas brasileiras no que diz respeito à educação infantil, 

em comparação com as escolas de educação infantil de alguns países da Europa e nos 

Estados Unidos. As autoras constatam que é impressionante que, mesmo após a creche 

fazer parte da educação básica conforme a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– Lei Federal n. 9394/1996), a educação infantil ainda seja vista como assistencialista e 

não receba a atenção necessária, juntamente o professor que atua na creche, que também 

acaba ficando de lado na educação, com salários menores, carga horária maior e formação 

debilitada.  

A coletânea traz textos de autoras renomadas na educação infantil que fazem seus 

relatos a respeito de como funciona essa etapa da educação em outros países. Rosemberg 
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(1998) inicia o livro com o texto: “Educação Infantil nos Estados Unidos”. Os Estados 

Unidos na década de 80 ampliou o campo da educação e do cuidado à criança pequena 

para a iniciativa privada, assim, nos Estados Unidos há muitas instituições privadas 

atuando nesse setor. Outro ponto apontado por Rosemberg é o atendimento realizado por 

pessoas consideradas “não-parentes”, serviço esse que estava em alta na época da 

pesquisa de Rosemberg. Segundo Rosemberg (1998), “(...) nos EUA, a escolaridade 

obrigatória inicia-se, na maioria dos estados, aos 6 anos (em alguns, aos 5 anos). Antes 

dela, porém, o sistema público de ensino oferece um ano e jardim-de-infância 

(kindergarten), optativo na maioria dos estados, e que atinge aproximadamente 95% da 

população infantil da faixa etária” (p. 18). Parecido com o que acontece no Brasil, que 

fala da obrigatoriedade aos 4 anos de idade. E oferece o serviço de educação infantil, as 

creches, gratuitamente para a população dos 0 aos 3 anos de idade. O jardim-de-infância 

americano é gratuito também e segue o mesmo calendário das escolas públicas. Assim 

como no Brasil, nos Estados Unidos é observada a diferença das classes sociais. Quem 

pode pagar uma boa escola matricula seu filho em uma escola particular de qualidade e 

quem não pode utiliza as creches públicas que nem sempre apresentam qualidade de 

atendimento. Como foi citado acima, a iniciativa privada americana é muito presente nas 

creches. Há uma total liberdade dessa iniciativa em abrir escolas para o atendimento da 

faixa etária dos 0 aos 3 anos de idade. Assim, a educação infantil americana é cara para 

as famílias que gasta em média 5% seu orçamento doméstico (dados obtidos por 

Rosemberg). Uma outra questão colocada por Rosemberg são as creches domiciliares 

americanas que atuam em muitos casos de forma clandestina. Não é muito diferente aqui 

no Brasil, pois sabemos que existem muitas famílias que “cuidam” de crianças pequenas, 

em troca de um pagamento mensal. E como no Brasil temos um problema grande com 

relação à falta de vagas nas creches (ROSEMBERG, 2015), essas famílias trabalham sem 

fiscalização da Prefeitura (responsável pela regulamentação e fiscalização das creches no 

município). Nos Estados Unidos isso também acontece mais do que imagina pelo mesmo 

motivo, falta de fiscalização. A demanda nos Estados Unidos por creche está aumentando 

a cada ano, assim como no Brasil, dois países capitalistas, a entrada da mulher no mercado 

de trabalho faz com que os governos atuem para o atendimento das crianças pequenas.  

Pode-se entender, com a leitura do texto de Rosemberg, que a qualidade e o acesso 

são temas presentes no discurso da população norte-americana, principalmente das 

mulheres em ter uma educação infantil de qualidade que atenda as demandas dessa 

população de 0 a 3 anos de idade.  No Brasil não vejo esse discurso tão presente nas falas 
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das famílias que frequentam as creches. O que me parece mais importante para essas 

famílias é o aumento de vagas nas creches. Talvez o Brasil esteja engatinhando ainda na 

questão da creche e dessa maneira o mais importante agora seja a necessidade de um local 

para deixar os filhos; com o tempo, pode ser, que após essa necessidade ser suprida que 

as famílias lutem por uma educação infantil de qualidade. 

Ainda segundo Rosemberg (1998), assim como ocorreu no Brasil com relação ao 

afastamento das crianças pobres da rua, nos Estados Unidos essa ideia também ocorreu e 

foi colocada em ação. A preocupação com as crianças que “perambulavam” pelas ruas 

fez com que fossem criados locais para “colocar” essas crianças. Nos Estados Unidos 

aconteceu um processo inverso do que o do Brasil, a elite seguiu esse caminho e 

matriculou seus filhos nas escolas de educação infantil.  Os principais objetivos das 

creches americanas “eram cuidar de crianças pobres cujas mães trabalhavam fora evitar 

a internação em instituições fechadas de crianças provenientes de famílias 

“desorganizadas” e aculturar seus filhos de migrantes à sociedade norte-americana.” 

(Rosemberg, 1998, p. 48). Rosemberg relata que o único programa federal de educação 

infantil nos Estados Unidos é o Head Start que tem cobertura nacional: “esse projeto foi 

lançado no verão de 1965 e recebeu, logo de início, mais de 500 mil crianças.” (p. 57).  O 

Head Star é visto por alguns estudiosos como uma “compensação da educação da 

família”. Rosemberg nos traz dados de quantos estabelecimentos existem nos Estados 

Unidos que atendem as crianças pequenas: “(...) em 1990, 80 mil creches/pré-escolas 

coletivas e 118 mil creches domiciliares regulamentadas, perfazendo um total de 6,1 

milhões de vagas licenciadas” (ROSEMBERG, 1998, p. 64).  

Outro dado relevante pesquisado por Rosemberg é a respeito dos equipamentos 

que podem ser do setor público ou do privado. “O setor público mantém diretamente 

atendimento em creches coletivas através de programas geralmente destinados a crianças 

entre 3 a 5 anos. Outros estabelecimentos, como o Head Start são destinados à população 

pobre, são gratuitos e têm componentes de atenção educacional, alimentar e de saúde 

(parecidos com as nossas creches) e estão instalados em diferentes locais: escolas 

públicas, creches privadas, sem fins lucrativos, igrejas. “(Rosemberg, p. 65). No Brasil o 

atendimento às crianças de 0 a 3 anos é feito, preferencialmente em escolas que são 

administradas pelas redes pública ou privada, além das creches indiretas.  

Rosemberg pesquisou também a questão dos profissionais que atuam nas creches 

americanas. Esse tema difere sobre o que acontece aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e 

duas professoras trabalham na mesma sala de aula, uma auxiliando a outra.  



54 

 Nos Estados Unidos “(...) não existe uma exigência nacional de capacitação 

mínima para todo e qualquer profissional de educação infantil e, consequentemente, que 

os EUA não dispõem de um currículo nacional para a formação desse profissional” 

(ROSEMBERG, 1998, p. 77). Dessa forma, cada equipamento ou sistema de ensino faz 

duas exigências para a contração desse profissional que trabalhará com as crianças 

pequenas. A autora observa também que alguns problemas existentes no campo 

profissional americano também ocorrem aqui no Brasil como: baixo status da profissão, 

baixos salários, falta de benefícios trabalhistas, alta rotatividade de emprego. Já a 

professora que atua no jardim-de-infância necessita ter formação superior em educação. 

Resumindo, a formação do professor de creche nos Estados Unidos “(...) pode restringir-

se a um diploma de curso profissionalizante em educação infantil, secundário ou superior 

de curta duração (oferecido em Community colleges, de apenas dois anos de duração); 

ou pode ocorrer nas universidades (quatro anos)” (ROSEMBERG, 1998, p. 79). Esses 

cursos podem ser oferecidos não somente pelo departamento de Educação, mas em outros 

como o de Educação Doméstica. Assim como no Brasil, a maioria dos profissionais que 

atuam em creches são mulheres e recebem salários abaixo da média.  

 Na mesma coletânea, Oliveira (1998) apresenta seu texto “Discutindo uma 

experiência americana de educação infantil: a escola Bank Street”. Na proposta inicial 

de Bank Street há, segundo a autora, uma forte valorização da individualidade, do 

aprender a pensar e solucionar problemas com autonomia, com valorização da 

aprendizagem pela interação ativa da criança, com o ambiente em tarefas práticas, em 

uma escola organizada como um sistema social cooperativo. (OLIVEIRA, 1998, p. 104). 

Essas ideias são agregadas à ideia de uma educação humanística como sendo o ideal da 

tradição americana.  

Outro tema principal relatado por Oliveira é o papel do professor e, segundo a 

autora, “(...) o papel do professor, em Bank Street, é definido como o de um mediador 

entre o aluno e o mundo da família, dos companheiros e da sociedade mais abrangente, 

estimulando a interação entre a criança e o mundo e alimentando o desenvolvimento do 

ego infantil.” (OLIVEIRA, 1998, p. 106). Em Bank Street, o professor “(...) tem 

autoridade definindo e comunicando regras, motivando o desejo das crianças de segui-

las, esclarecendo por que são necessárias, provendo limites, padrões alternativos e 

sanções não-punitivas” (OLIVEIRA, 1998, p. 106). As crianças têm liberdade em 

expressar seus sentimentos colocando suas opiniões, desejos e vontades disponibilizando 

materiais diversos para que os alunos possam manipular. Esses materiais “levantam 
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questões, criam problemas, concretizam situações, favorecem a recordação de fatos, 

acionam hipóteses.” (OLIVEIRA, 1998, p. 124). Segundo a autora, o papel do professor 

é o de estimular, proteger, confortar, orientar se comprometendo com o crescimento 

pessoal da criança.  

Ainda na mesa coletânea, em “A política de cuidado e educação infantil na 

Suécia” (GUNNARSSON, 1998), o foco passa a ser, agora, a educação infantil na 

Europa. Segundo essa autora, “(...) o atendimento à criança pequena em tempo integral é 

prestado nas creches (daghem) e destina-se às crianças cujos pais trabalham ou estudam, 

ou ainda àquelas consideradas como precisando “apoio especial”. Estas funcionam nos 

dias úteis das 7 às 19 horas, com algumas variações locais. A maioria das crianças 

permanecem aí de sete a dez horas por dia” (GUNNARSSON, 1998, p. 137). Assim como 

nos Estados Unidos, na Suécia encontram-se variados modelos de atendimento, como a 

creche cooperativa de pais, por exemplo, que é subsidiada pelo Estado e tem variação de 

horário. Uma das características dessa creche é a participação ativa dos pais. Neste ponto 

voltamos a lembrar de Zabalza (2016) que traz a ideia de que a família precisa estar mais 

presente na escola. Temos também a creche domiciliar que opera em tempo integral onde 

a mãe crecheiras toma conta das crianças. A faixa etária atendida é dos 0 aos 12 anos 

(essas crianças utilizam a creche como forma complementar à escola primária). Há o 

sistema de três famílias “(...) formalmente classificado como creche domiciliar. Uma mãe 

crecheiras ou educador/a é contratada para tomar conta de três ou quatro crianças na casa 

de uma das três famílias participantes.” (GUNNARSSON, 1998, p. 137). Existem as pré-

escolas que são parecidas com as do Brasil, atendem as crianças da faixa etária dos 4 aos 

6 anos sendo o atendimento parcial (em São Paulo, algumas escolas chamadas de EMEI, 

atendem em tempo integral). Há o centro para depois-da-escola que recebe crianças de 7 

a 12 anos. E há a pré-escola aberta. Os pais devem participar das atividades dessa 

modalidade em qualquer momento. É oferecido pelo município equipamentos, 

educadoras e o espaço onde os pais ficam com seus filhos.  Entramos agora no tema do 

profissional que trabalha nas creches. Como nos relata Gunnarsson,  

 

Quatro tipos diferentes de profissionais trabalham no atendimento público sueco à 

criança pequena. Professores de pré-escola, educadores de creche e mães crecheiras 

(provedoras de cuidados a crianças) são contratadas pelas autoridades locais para 

cuidar das crianças nas creches de tempo integral, nas pré-escolas de tempo parcial 

e abertas, e nas creches domiciliares; e os recreacionistas trabalham com as crianças 

de 7 a 12 anos no programa depois-da-escola. Os níveis de instrução e o treinamento 

desses quatro grupos de profissionais diferem segundo o tipo de creche em que 

atuam e as respectivas responsabilidades profissionais. (GUNNARSSON, 1998, p. 

140). 



56 

 Gunnarsson fala do educador de creche que “é formado em nível secundário; o 

curso específico é uma das opções do programa dos dois últimos anos do colegial” 

(GUNNARSSON, 1998, p. 141). No que diz respeito ao salário, Gunnarsson relata que o 

educador de creche recebe 90% do salário de um professor de pré-escola. Parecido com 

que acontece no Brasil onde o professor de creche trabalha mais tempo e recebe o 

equivalente ao um professor que trabalha menos tempo. Assim como o que acontece em 

todos os países capitalistas, a mulher precisou entrar para o mercado de trabalho e essa 

condição não foi diferente na Suécia. Além do fato de necessidade, a mulher sueca quis 

trabalhar para ter mais liberdade e inverter os papéis masculino-feminino. Como no Brasil 

a luta dos movimentos sociais em prol de creches para as crianças pequenas teve 

resultados na Suécia também. Essas lutas agilizaram a construção de creches por parte 

dos governos que começaram a olhar para a criança pequena e para a mulher com outros 

olhos. Na Suécia as licenças paternidade e maternidade se difere do Brasil. O homem 

pode usar a licença maternidade durante o ano para cuidar de seus filhos e tanto os homens 

quanto as mulheres se revessam nas licenças e nos cuidados dos filhos. Observamos que 

na Suécia os papéis de homem e mulher são bem divididos e ambos realizam as mesmas 

tarefas. Essas mudanças podem ser observadas em vários países pós-industrial. 

Gunnarsson explica melhor como funciona o sistema de licença maternidade/paternidade,  

É uma espécie de seguro parental, que permite aos pais (mães ou pais) o 

afastamento do trabalho para cuidar da criança por um período de tempo 

específico, com 90% de seu salário pago pelo Estado...Quando totalmente 

implementado, dará aos pais o direito de ficar em casa cuidando do bebê durante 

18 meses após seu nascimento (em 1991, cobria apenas 12 

meses).  (GUNNARSSON, 1998, p. 149).  

A Itália também aparece na coletânea, com o texto “Entre a experiência e os novos 

projetos: a situação da creche na Itália” (GHEDINI, 1998). O texto em questão trata dos 

serviços de creche na região de Emília-Romagna. Os serviços de creche também foram 

desenvolvidos a partir de pressões sociais. Assim como na Suécia a licença maternidade 

na Itália é 100% remunerada compreendendo entre os dois últimos meses da gestação e 

os três primeiros meses após o parto. A mulher também pode escolher entre a licença de 

seis meses com os benefícios parciais. Na Itália também vemos a presença das mães-

crecheiras. Não são legalmente credenciadas. Na Itália os municípios assumiram o 

atendimento das crianças de 0 a 3 anos e a população vê com muito bons olhos esse 

serviço. A região de Emília-Romagna citada por Ghedini, é a região da Itália com o maior 

número de creches.  Como relata Ghedini com relação ao trabalho desenvolvido nas 

creches italianas,  
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Assistimos, então, à substituição do conceito de passividade, em relação às 

crianças, pelo conceito de autonomia, através de qual elas são percebidas, como 

indivíduos, experiências precoces e significativas com adultos – não só suas 

mães – e com outras crianças da mesma idade. Se, anteriormente, os 

trabalhadores de creche deviam ter apenas boa dose de bom senso e um genérico 

amor às crianças, agora enfatizam-se as características de sua sólida formação 

profissional e um processo contínuo de treinamento. (GHEDINI, 1998, p.195).  

Essa última frase que fala dos profissionais de creche, chamados por Ghedini de 

trabalhadores é importante salientar a formação contínua. E mais uma vez aparece como 

parte do trabalho a relação dos pais, não só a relação, mas a participação efetiva dos pais 

na creche. No texto de Ghedini o trabalho em grupo é citado como importante para que o 

trabalho com as crianças seja realizado de maneira adequada fazendo com que a criança 

possa ser assistida em sua total globalização. Segundo a autora, “o papel central da creche 

é ajudar as crianças a construírem de forma positiva sua identidade, a partir dessa 

dualidade entre o eu e o “mim”, respondendo conscientemente à pergunta: “quem sou 

eu?”. Esse processo inclui aspectos ligados à origem familiar, localização no tempo, e 

também relativos ao corpo, às emoções e à inter-subjetividade. “(GHEDINI, p. 199). 

Ghedini não faz separação entre o ato de cuidar e o educar para a autora ambos estão 

presentes na atividade do professor. Os dois fazem parte de uma ação integrada que 

trabalhados juntos auxiliam no desenvolvimento da criança. Saber a importância do 

cuidar e do educar diante da criança e o que essas ações podem fazer para beneficiar a 

criança é o que o professor de creche precisa ter em mente. Como explica Ghedini,  

Assim, os momentos rotineiros, como refeições ou higiene pessoal, muitas vezes 

considerados como tendo pouca importância, permitem-nos estabelecer relacionamentos 

que oferecem às crianças possibilidades de compreender, aprender, analisar, reconhecer 

e recordar. Tudo depende da forma como os adultos se relacionam com elas.(GHEDINI, 

1998, p. 201).  

A importância de o professor de creche saber que o cuidar é tão importante quanto 

o educar faz com que a relação entre ele e a criança seja mais harmoniosa e profissional 

no sentido do professor saber aproveitar todos os momentos que está com a criança para 

poder desenvolver sentimentos, conhecimentos, aprendizagens, enfim, tornar essa relação 

menos mecânica e mais humana.  

Continuando na Itália, lugar que nos mostra que a educação infantil, 

principalmente a creche pode e deve dar certo é uma questão de juntarmos as peças do 

quebra-cabeça, juntar pais, escola, poder público, criança, e tomarmos as decisões 

pensando no bem-estar da criança e não sob o olhar adultocêntrico.  

As “Impressões sobre as creches no norte da Itália: Bambini si diventa” (FARIA, 

1998). A autora fala da educação infantil do norte da Itália. O norte italiano é conhecido 
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pelo seu desenvolvimento diferente do sul da Itália. Faria em seu texto fala de uma 

“creche de novo tipo” tendo como “seu objetivo explícito, e que orienta as ações, é 

propiciar que a criança seja hoje alguém com muita inteligência para, quando adulta, ser 

capaz de construir uma sociedade diferente, onde convivam crianças e adultos diferentes 

dos atualmente existentes.” (FARIA, p. 213). Esse novo olhar para com a criança pequena 

está mudando porque a criança e o adulto também mudaram. A criança não é mais vista 

como um ser que só recebe e sim é uma pessoa que tem conhecimentos, tem vida e precisa 

ser estimulada para desenvolver toda a inteligência nela existente. A criança de hoje vive 

em um mundo que está em constante mudança onde as notícias acontecem em tempo real, 

sendo assim, o adulto que lida com essa criança precisa também mudar seus pensamentos 

e seus conhecimentos e abrir a mente para uma nova criança, um novo ser.  

Partindo da constatação de que a forma de trabalhar diretamente com as crianças é vendo-

as no centro das mais diversas e complexas relações com o mundo, a creche desenvolve 

um trabalho conjunto entre todos os envolvidos: crianças, educadores, servidores, 

técnicos dos órgãos municipais e estaduais e pesquisadores (de órgãos públicos e das 

universidades).” (FARIA, 1998, p. 214).  

 Primeira vez que a palavra universidade entra em jogo nestes textos. Faria chama 

a universidade para participar dessa nova creche e desse novo sujeito que está se 

formando. E a universidade tem um papel importante que é a formação do profissional 

que trabalhará na creche e os trabalhos realizados pelos pesquisadores. Faria fala também 

da formação do profissional de creche. Segundo Faria, as profissionais de creche têm uma 

formação flexível, interessante e pluralista. Tem formação universitária, trabalha por seis 

horas semanais e atualmente os cursos de Pedagogia incluem a educação voltada à criança 

de 0 a 3 anos. A formação dos Pedagogos em toda a Itália, segundo Faria é bem completa 

incluído vários cursos e temas voltados a criança pequena. As mulheres foram 

beneficiadas pela licença maternidade que permite que a mulher receba 100% de seu 

salário, tendo cinco meses de licença, proteção à mulher durante a gravidez, ainda a 

possibilidade da mulher se ausentar por mais seis meses após a gravidez, durante o 

primeiro ano de vida do bebê e ficar em casa quando a criança de até três anos estiver 

doente. A creche não é mais vista como uma necessidade para a mulher que trabalha, é 

vista pelas mulheres que não trabalham e das classes mais altas que pedem creche para 

que seus filhos se socializem. Como salienta Faria, “a socialização dentro e fora do espaço 

doméstico coincidem no tempo, e a criança pode desenvolver relações significativas com 

mais de um adulto, sem que isso resulte necessariamente em prejuízos para seu 

desenvolvimento podendo, até, levar à constituição de personalidades mais abertas, 

menos rígidas. “(Faria, p. 223). A criança tem novos lugares para ir não mais precisa ficar 



59 

em casa com seus familiares, hoje a socialização começa cedo e com 3 meses (no caso do 

Brasil), a criança começa a sua vida social.  

 Continuando na mesma coletânea, Wajskop (1998), assina texto sobre 

“Atendimento à infância na França”. No caso da França, a educação infantil ainda está 

engatinhando: 

A política de atendimento à criança pequena na França, tem sido definida pelos 

princípios de “neutralidade” e de “livre-escolha”, o que significa que não existe 

priorização de investimentos em creches coletivas, ficando a cargo dos pais e 

das comunidades a decisão relativa à alocação dos recursos existentes. Essa 

política oferece e propicia, simultaneamente, o desenvolvimento de vários tipos 

de medidas e serviços. (WAJSKOP, 1998, p. 238).  

Assim, os locais de atendimento para as crianças com menos de 3 anos na França 

são: as creches coletivas e as domiciliares. As primeiras podem ser municipais, 

cooperativas de pais e funcionários ou de empresas. As creches domiciliares são as 

creches existentes nas casas das chamadas assistentes maternais que cuidam de pequenos 

grupos de crianças. Esse tipo de serviço é coordenado e controlado por uma diretora com 

formação em Puericultura. Esse serviço é controlado pelo Serviço de Proteção Materno-

Infantil (PMI) e pela Direção de Ação Sanitária e Social (DDASS). Temos ainda as haltes-

garderies (creche de passagem) que são estabelecimentos permanentes, abertos ao público 

em período integral. Esses estabelecimentos são destinados às mulheres que não 

trabalham regularmente. Há ainda os jardins-de-infância que atendem crianças de 4 a 6 

anos em tempo integral e são subordinados ao Ministério da Saúde.  

Pelo que podemos observar, na França a educação infantil não é feita pela 

educação. Não existem muitas creches que atendem essa faixa etária ficando os pais sem 

muitas opções. E novamente aparecem as creches domiciliares que parece ser uma opção 

“boa” para o governo que não precisa gastar muito dinheiro com esse tipo de atendimento 

ficando as despesas para com a pessoa que recebe as crianças. Com as mudanças ocorridas 

na política francesa e com a Reforma Jospin de 1989, as escolas maternais passaram a 

atender as crianças a partir de 1 ano e 8 meses ou de 2 anos. Assim como nos demais 

países, na França todas as mulheres têm direito a licença maternidade remunerada durante 

14 semanas. Tanto a mãe quanto o pai podem estender esse período através da licença 

parental (APE, Allocation Parentale d´Éducation) os pais recebem um auxílio financeiro 

caso haja redução de trabalho em tempo integral ou para uma licença sem vencimentos 

até a criança completar 3 anos. As famílias participam financeiramente dos atendimentos 

oferecidos pelo governo francês, seja através de pagamento nas creches coletivas ou em 

outros serviços. A história das creches francesas mistura-se com a nossa própria história. 
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As creches tanto as francesas quanto as brasileiras que foram criadas com a intenção de 

atender crianças pobres e no Brasil pobres, abandonadas e negras. As creches francesas 

deram uma guinada a partir da década de 70 quanto aos objetivos educacionais. E a partir 

dessa década, segundo Wajskop: 

A partir da década de 70 as famílias e o poder francês criaram diversas modalidades 

de equipamentos, buscando fugir dos modelos disciplinares até então conhecidos.... 

A estrutura de atendimento à criança com menos de 3 anos na França tem sofrido 

diversas transformações, e seu funcionamento, na grande maioria dos 

equipamentos, evidencia uma preocupação com o desenvolvimento afetivo e social 

das crianças e de seus familiares.  (WAJSKOP, 1998, p. 259).  

Nos relatos de Wajskop, podemos observar a participação de todos os adultos no 

cuidado e educação das crianças pequenas. Isso faz, como a autora diz aumentar o número 

de crianças por adulto, entretanto, há uma participação efetiva dos profissionais da escola 

com relação a criança. Como a autora relata “há uma influência das escolas maternais que 

servem de modelo para as creches onde todas as atividades são marcadas por caráter 

interativo e lúdico, com uma preocupação centrada na afetividade e desenvolvimento 

emocional das crianças” (WAJSKOP, 1998, p. 263). Wajskop relata sobre os 

profissionais da educação infantil francesa. Os professores das escolas maternais são 

formados em três anos nos IUFM (Institutos Universitários de Formação de Professores). 

Esses institutos oferecem os cursos seguindo as regras das Universidades as quais são 

subordinados. A formação dos profissionais que atuam em creche se dá como profissão 

de educador da infância. “Esse diploma veio legitimar e dar garantias trabalhistas a uma 

profissão de origem marcadamente feminina, estendendo o direito de exercício da 

profissão aos homens. “(WAJSKOP, 1998, p. 269). Interessante essa fala da autora com 

relação à preocupação da França em ter homens como educadores nas creches, enquanto 

que no Brasil também vemos esse “vazio” masculino nas creches.  

Em “A educação de crianças pequenas e de seus professores em três países 

europeus”. Pascal e Bertram (1998) apresentam a educação infantil na Inglaterra, na 

Espanha e na Suécia. Como já foi citado acima a educação da Suécia, destacam-se aqui a 

Inglaterra e na Espanha. O que se pode observar com essa leitura é que a Europa na década 

de 1990 também estava preocupada com a educação infantil. O que faltava nessa época 

para que as creches da Europa fossem perfeitas era o mesmo que faltava no Brasil: vagas. 

Outro fator em destaque nesse texto é a preocupação com a formação dos educadores de 

creche. Na Inglaterra a idade obrigatória para a criança estar matriculada é com cinco 

anos. Como explicam os autores: 

Não há um sistema público nacional de creches para atende-las antes dos 5 anos, 

a não ser para uma minoria de crianças. Assim como acontece em outros países 
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europeus, a Inglaterra ainda tem o pensamento de que as famílias são 

responsáveis pela educação das crianças. Entretanto, a Inglaterra oferece uma 

variedade de creches ou estabelecimentos para as crianças. São eles: day care 

center – creche particular de horário integral; voluntary creche – creche 

filantrópica; workplace nursery – creche de empresas; childminders – creches 

domiciliares; playgroups – grupos de recreação; independent nursery school – 

escolas maternais independentes; public funded day nurseries – creches públicas 

subsidiadas; local authority nursery schools – escolas maternais municipais 

(PASCAL e BERTRAM, 1998, p. 280).  

Pascal e Bertram também relatam como funciona o atendimento das creches para 

crianças menores de 3 anos:  

Do nascimento até os 3 anos é mais provável que a criança esteja sendo cuidada em 

lugares que enfatizam os cuidados básicos e o desenvolvimento infantil, por pessoal cuja 

qualificação reflete essa ênfase. Evidencia-se uma ainda pequena, porém crescente, 

consciência de que é vantajoso ter professores formados profissionalmente nesses 

estabelecimentos, mas a faixa 0 a 3 anos ainda não existe enquanto opção nos cursos de 

formação de professores. (PASCAL e BERTRAM, 1998, p. 282).  

Percebe-se que a Inglaterra passa pelo mesmo processo que o Brasil no sentido de 

que a educação infantil de crianças pequenas da faixa etária dos 0 aos 3 anos ainda é 

novidade para a educação na década de 1990 e o que é perceptível é a discussão sobre se 

vale a pena investir nessas crianças com professores formados. Essa discussão vem sendo 

debatida em quase todos os países e os estudos mostram que sim, tanto vale a pena como 

é necessário que os professores tenham formação específica nesta faixa etária. Foi o que 

aconteceu no município de São Paulo que contratou professores formados em nível 

superior para atuarem nas creches. Esse processo continua até hoje em dia. A educação 

infantil inglesa é reconhecida no mundo inteiro pela sua qualidade. A formação de 

educadores na Inglaterra, segundo os autores, consiste:  

(...) num curso para maiores de 18 anos, com pré-requisitos para ingresso 

bastante rígidos. Os interessados podem fazer o curso de graduação (quatro 

anos) em Educação ou, após três anos de graduação em outra área, fazer um 

curso de pós-graduação específica para professores, obtendo o PGCE – 

Postgraduate Certificate in Education (Certificado de Pós-graduação em 

Educação). Em geral, desde que entram para o curso devem optar pela faixa 

etária para a qual irão lecionar. (PASCAL e BERTRAM, 1998, p. 285).  

 A Espanha tem um sistema de ensino parecido com o do Brasil. A educação 

infantil é dividida em duas etapas: crianças de 0 a 3 anos e 3 a 6 anos. O ensino obrigatório 

começa aos 6 anos. A maioria das crianças hoje na Espanha com menos de 4 anos estão 

matriculadas em escolas particulares. Assim como vem acontecendo em outros países 

europeus, a Espanha vem contratando professores qualificados para trabalhar com as 

crianças menores de 4 anos entendendo a importância dessa faixa etária. Os professores 

na Espanha são formados como especialistas, isso é raro na Europa. Esses especialistas 
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são agrupados em áreas como humanidades, ciências, etc. Mais uma vez aparece a 

preocupação com a formação dos professores que irão trabalhar com crianças pequenas.  

 Finalizando essa discussão sobre as políticas públicas de atendimento nas creches 

apresentam-se ainda os autores Bazílio e Kramer (2011). Nesse texto os autores analisam 

os direitos das crianças e dos adolescentes e a educação dos mesmos após o Estatuto da 

Criança e do Adolescente em 1990. Kramer (2011), em seu texto “Direitos da criança e 

projeto político-pedagógico de educação infantil”, analisa que todo projeto-político-

pedagógico deve considerar a igualdade entre as crianças de 0 a 6 anos de idade. Segundo 

a autora,  

(...) todo projeto deve afirmar a igualdade, entendendo que as 

crianças – também as de zero a seis anos – são cidadãos de 

direitos, têm diferenças que precisam ser reconhecidas e 

pertencem a diversas classes sociais, vivendo na maioria das vezes 

uma situação de desigualdade que precisa ser superada. 

(KRAMER, 2011, p. 64).  

 

 

 Para a autora há que se tomar cuidado com a concepção compensatória de 

educação, pois no Brasil isso acaba aparecendo mais em algumas soluções que o governo 

federal, estados e municípios apresentam como sendo a salvação para a falta de vagas e 

qualidade das creches e escolas de educação infantil.  O trabalho pedagógico realizado 

nas creches e nas escolas de educação infantil por profissionais especializados, formados 

e preparados para trabalhar com crianças pequenas não deve ser perdido e nem substituído 

por outros tipos de atendimentos e serviços.   O trabalho pedagógico é visto como uma 

dimensão cultural e deve oferecer cultura àqueles que não tiveram a oportunidade de estar 

em contato com a mesma seja na escola, no cinema, no teatro, através de livros, da música.  

 Um outro dado apontado por Kramer, visto também em outros autores como no 

trabalho de Rosemberg e Campos (1998), refere-se à falta de vagas na educação infantil. 

Este dado leva o Estado a propor outras alternativas como as “creches domiciliares” (tema 

já citado nesta pesquisa) onde famílias recebem para cuidar dos filhos de outras mães sem 

estrutura, cuidado, profissional formado. Este tipo de atendimento está aumentando no 

Brasil sem fiscalização e o Estado alega que é um serviço necessário para a solução da 

falta de vagas, ou seja, uma “modalidade alternativa” como cita Rosemberg em seus 

trabalhos.   

 Outro tema recorrente nas pesquisas é o binômio cuidar e educar que Kramer 

analisa como “o educar abrangendo o cuidar”. Para Kramer esses dois aspectos da 
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educação infantil não vivem separados. O binômio cuidar e educar torna-se o objetivo da 

educação infantil e também sua especificidade.  

 A autora defende a creche, a pré-escola e a escola para todos. Sem discriminação 

de cor, raça, religião e classe social. A educação é direito da criança, assim como a cultura. 

A educação infantil oferece para as crianças pequenas cultura e oportunidades de novos 

conhecimentos e novas perspectivas de vida que irão tornar essa pessoa um adulto melhor 

que vai transformar sua família, seu bairro, seu município e o País. 

Retomando a função da creche em seu início, Oliveira (2011) relata em seu livro 

que “o termo francês crèche equivale a manjedoura, presépio. O termo italiano asilo nido 

indica um ninho que abriga. “Escola materna” foi uma designação usada para referir-se 

ao atendimento de guarda e educação fora da família crianças pequenas.” (OLIVEIRA, 

2011, p. 58). A autora continua a relatar que a concepção de cuidado, de culpa, de 

abandono, de pobreza, de favor e caridade ainda hoje persiste nas instituições que 

atendem crianças pequenas.  

 As creches entendidas como atendimento à classe pobre no seu início não teve 

apoio do poder público e assim, as creches passaram a ser de responsabilidade das 

entidades filantrópicas apresentando um caráter assistencial-protetoral. “A preocupação 

era alimentar, cuidar da higiene e da segurança física, sendo pouco valorizado um trabalho 

orientado à educação e ao desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças. 

(OLIVEIRA, 2011, p. 101). Ideia que até hoje persiste em algumas creches.  

 Com a participação cada vez mais massiva da mulher no mercado de trabalho, as 

creches e os jardins da infância tiveram uma grande procura não só pelas operárias e 

empregadas domésticas e sim pelas funcionárias públicas e trabalhadoras do comércio. 

Esse movimento ajudou em 1961 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

a inclusão dos jardins de infância no sistema de ensino.  
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Finalmente, esse conjunto de leituras teóricas encontra-se sintetizado no Quadro 

2, a seguir. 

Quadro 2:Síntese das principais ideias dos autores  
AUTOR/TÍTULO RESUMO 
RIZZO, Gilda 

Creche: organização, 

currículo, montagem e 

funcionamento 

Neste trabalho a autora nos mostra como deve funcionar uma creche. 

Os espaços que devem ser construídos para que a criança pequena 

possa ser bem recebida além de nos mostrar como o professor deve 

trabalhar com essas crianças sempre utilizando a dedicação e o olhar 

diferenciado para essa faixa etária.  

FALK, Judit 

Educar os três primeiros anos: 

a experiência de Lóczy 

O trabalho de JuditFalk e Emmi Pikler que desenvolveram em 

Budapeste na Hungria na década de 70 uma experiência com crianças 

pequenas vítimas do abandono mostrando como é possível 

trabalharmos com crianças pequenas e bebês desenvolvendo todo o 

potencial dessas crianças em um ambiente acolhedor e estimulante.  

PORTUGAL, Gabriela 

Finalidade e práticas 

educativas em creche das 

relações, actividades e dos 

espaços ao currículo na creche 

Este trabalho de Gabriel Portugal é um artigo que a autora nos mostra 

como utilizar os espaços para desenvolver atividades com os bebês e 

com as crianças pequenas. A importância de a criança ficar livre para 

descobrir novos ambientes e estimular atividades ao ar livre e que 

possam levar a criança a buscar sua autonomia. 

ZABALZA, Miguel Angel 

Didáctica de la educación 

infantil  

O livro de Zabalza nos mostra como é possível haver entrosamento 

entre escola e família. Ambos trabalhando juntos para que a criança 

pequena seja assistida em todas as suas especificidades. Zabalza 

também nos informa através de seu rico conhecimento o currículo e 

cuidados que os professores de creche precisam ter para com as 

crianças pequenas. O trabalho é completo em ensinamento e 

conhecimento. 

GOMES, Marineide de 

Oliveira 

Formação de professores na 

educação infantil.  

Neste livro a autora nos traz a função do professor de educação infantil 

como um profissional “novo” que está tentando se encontrar e se 

entender como profissão. A autora analisa uma creche e uma pré-

escola no município de Santo André através de estudos com 

estagiárias do curso de Pedagogia do Centro Universitário fundação 

Santo André, o estudo analisou como esse profissional se vê e quais 

são as características que precisa ter um professor de educação infantil 

para entender como funciona o binômio cuidar/educar.  

OLIVEIRA, Zilma de Moraes 

Ramos de 

Educação infantil: 

fundamentos e métodos 

Este livro analisa a profissionalização do professor de educação 

infantil trazendo a história das creches e as lutas das mulheres e dos 

movimentos sociais por uma educação infantil de qualidade para as 

crianças da classe menos favorecida. A autora estuda a formação 

docente através das necessidades formativas mostrando o que ainda 

precisa ser feito para que a formação do professor de educação infantil 

seja de qualidade e faça cumprir com sua função levando em 

consideração as especificidades da faixa etária.  

A autora estuda os professores de creche e de pré-escola fazendo um 

paralelo entre esses dois profissionais que apesar de trabalharem com 

crianças pequenas são vistos de maneiras diferentes pela sociedade e 

faz a análise pelo binômio cuidar/educar.  

KRAMER, Sonia 

A política do pré-escolar do 

Brasil: a arte do disfarce 

Neste maravilhoso trabalho de Sonia Kramer, a autora relata as 

políticas públicas que existem e as que não existem. E aquelas que 

existem e não funcionam na educação infantil, principalmente nas 

creches. As mães trabalhadoras que lutaram para a construção de 

creches e até hoje lutam para que essa etapa da educação básica seja 

respeitada por todos, inclusive pelos governantes. Sonia Kramer nos 

mostra as leis que existem e a necessidade de um olhar crítico para 

com as creches.  

ARTES, Amélia e 

UNBEHAUM, Sandra.  

Escritos de Fúlvia Rosemberg 

O livro traz artigos escritos por Fúlvia que foram publicados após sua 

morte. Podemos notar a riqueza e a preocupação que Fúlvia tinha com 

as crianças, as mulheres e com a educação infantil.  
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ROSEMBERG, Fúlvia e 

CAMPOS, Maria Malta.  

Creches e Pré-escolas no 

Hemisfério Norte 

Neste livro encontramos textos escritos por renomados pesquisadores 

a respeito da educação infantil nos Estados Unidos e nos países 

europeus.  

 *Quadro elaborado pela autora com base no levantamento de Teses e Dissertações realizado nos Bancos: 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e BDTD (Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações).  

 

 Os trabalhos aqui analisados mostram que a creche é necessária para o 

desenvolvimento da criança e que é necessário que haja investimentos nesse setor por 

parte do Poder Público. Hoje, as mulheres trabalhando em horários diversos precisam 

deixar seus filhos em um lugar seguro e a creche é esse lugar com profissionais preparados 

e especializados. No entanto, as creches não podem ser vistas como direito da mulher 

trabalhadora. Mas como direito das crianças pequenas à educação na primeira infância. 

Direito de todas as crianças pequenas, filhas de mães inseridas no mercado de trabalho 

ou não.  

A formação do professor que trabalha em creche precisa melhorar muito e ganhar 

especificidade. São necessários investimentos na formação desses profissionais com 

cursos especializados para a primeira infância. Sonia Kramer, Fulvia Rosemberg e Maria 

Malta Campos são pesquisadoras que lutam por uma creche melhor há anos e, em seus 

trabalhos, elas mostram como, em alguns ocasiões, as conquistas foram positivas e como 

em outros estamos ainda patinando.  

Com o avanço do capitalismo e a necessidade de as famílias trabalharem muitas 

horas e a preocupação de onde deixar seus filhos é tema recorrente no mundo inteiro. 

Hoje em dia as ruas não são mais espaços para as crianças, elas não podem brincar nas 

ruas e cada vez mais os espaços públicos estão sendo tomados por adultos. Existem 

algumas iniciativas (como no caso de São Paulo), onde existem programações para as 

crianças, mas esse número ainda é pequeno e não atende a todas as crianças, em especial 

as crianças da periferia, que são as mais prejudicadas, pois moram em casas muito 

menores, com muitos adultos, não sobrando lugar para elas. Há diferenças claras entre a 

criança da classe média e a criança pobre. Essas duas crianças representam ainda duas 

infâncias muito diferentes.  

As creches são um direito de ambas e todas as crianças. São espaços próprios, 

específicos, onde elas podem correr, pular, sorrir, serem felizes. São organizados para 

isso, cumprindo a função de educar e cuidar. 

O capítulo 2, a seguir, traz em linhas gerais as bases legais desse atendimento no 

Brasil e no município de São Paulo em particular.  
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CAPÍTULO 2 

A CRECHE NA LEGISLAÇÃO ATUAL: EM DESTAQUE A 

FUNÇÃO DO PROFESSOR DE CRECHE 

Como esse tema aparece na legislação vigente sobre educação no Brasil? 

Para responder a essa pergunta são considerados aqui os seguintes documentos:  

⎯ Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988); 

-     ECA – Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990que fixa o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (BRASIL, 1990); 

⎯ LDB - Lei Federal n. 9.394/96 que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996); 

⎯ Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998). 

Como orientação para apresentar as informações sobre os mesmos utiliza-se 

também aqui o texto de Nunes (2011), que faz um levantamento histórico sobre a 

legislação e a creche no Brasil. Sua pergunta inicial: em quais momentos a legislação 

passa a nortear a organização e o funcionamento das creches? – estrutura em seu texto, 

os momentos em que o país se pôs em luta para salvaguardar as crianças pobres e menos 

favorecidas e auxiliar as mulheres-mães-trabalhadoras. Há que se ressaltar, no entanto, 

que segundo a autora, e para a Pesquisa aqui desenvolvida, concebe-se educação infantil 

em geral e as creches, em particular, muito mais um direito da criança de 0 a 5 anos, do 

que apenas um auxílio e apoio a mães trabalhadoras. 

Além desses documentos e texto norteador são acrescentadas como auxílio à 

discussão, duas publicações da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo por serem 

dois materiais importantes para a discussão sobre a função do professor de creche. São 

exemplos de publicações legais que tratam especificamente das creches e das Escolas 

Municipais de Educação Infantil e norteiam o trabalho dos professores de creche do 

município brasileiro com o maior número de professores em exercício e de crianças 

atendidas em creches2. As publicações são as seguintes: 

                                                 
2 O censo da educação básica de 2009 mostra que há 1,2 milhão de crianças matriculadas em creches. Em 

2000, esse número era de 652 mil. Segundo os dados do MEC, no Brasil, ainda é pequeno o número de 

crianças de até 6 anos atendidas pelo sistema de educação infantil, compreendido por creches e pré-escolas. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2002, realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 25,2% das crianças nessa faixa etária frequentavam 

alguma instituição educacional. Entre as crianças de até 3 anos, o índice era de 6,1%. Na faixa de 4 a 6 

anos, o percentual era de 48,5%. Mudar essa situação é necessário para assegurar o pleno desenvolvimento 

da criança na primeira infância (Ver a respeito: inep.gov.br/censo-escolar) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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⎯ Orientações Curriculares Expectativas de Aprendizagens e Orientações 

Didáticas (SÃO PAULO, 2007); 

⎯ A Rede em rede: a formação continuada na Educação Infantil – Fase 1. (SÃO 

PAULO, 2007). 

Assim, vejamos. 

Segundo Nunes (2011), a educação no Brasil é gratuita desde a educação básica 

até o ensino superior. No que se refere à educação infantil, que engloba o atendimento 

às crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos, os Estados, Municípios e a União dividem-se 

para custear essa etapa da educação. Assim, os municípios devem atuar na educação 

infantil e no ensino fundamental.  

Para Nunes (2011) a história das creches sempre foi uma história relacionada às 

camadas menos favorecidas da população. A creche estava voltada a atender os negros, 

os índios, os deficientes, os filhos de escravos e as crianças órfãs ou abandonadas. As 

mães assistiam as aulas para aprender a cuidar de seus filhos. Do outro lado da sociedade, 

tínhamos as crianças brancas oriundas das classes média e alta que eram crianças tidas 

como exemplos de avaliação e de desenvolvimento e essas crianças frequentavam o 

jardim da infância. Assim, as crianças menos favorecidas tinham que seguir esse padrão 

estabelecido e se não alcançavam o padrão desejado eram tidas como inferiores.  Além 

da diferença econômica havia a diferença nas palavras utilizadas: criança e menor.  

O menor se referia à classe pobre, à criança negra, desnutrida e que poderia vir a 

se marginalizar. Criança era aquela que vinha da classe média ou alta, branca, filha de 

proprietários, de pessoas com posse e que seriam o “futuro do país”.  

 A primeira iniciativa de assistência à criança pobre oferecendo cuidados a ela, 

surgiu no Rio de Janeiro em 1880 com o nome de Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância no Brasil. Ela foi financiada pelo médico e higienista Arthur Moncorvo Filho 

cujos objetivos eram: atender aos menores de 8 anos; elaborar leis que regulassem a vida 

e a saúde dos recém-nascidos; regular o serviço das amas de leite; atender as crianças 

pobres, doentes, defeituosas, maltratadas e moralmente abandonadas, criar maternidades, 

creches e jardim da infância e velar pelos menores trabalhadores e criminosos. O Instituto 

atuou em várias frentes e as principais foram o entendimento e concepção de criança e a 

responsabilidade pública em relação à saúde, integração social e desenvolvimento das 

crianças pobres. Pode-se dizer que, com a criação do Instituto, começou-se a pensar em 
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uma relação entre educação, assistência e saúde. Esse trabalho atuou em diferentes 

frentes, sempre com o pensamento na criança pobre e menos favorecida.  

Entretanto, devido às dificuldades de manutenção de uma instituição privada, o 

trabalho não teve vida longa. Mas as ideias e a vontade de ajudar e fazer algo para as 

crianças não parou por aí e em 1919 foi fundado o Departamento da Criança no Brasil, 

por Arthur Moncorvo Filho o mesmo criador do Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância. Os objetivos do Departamento eram: divulgar estudos sobre a situação da 

criança; realizar congressos; velar pela aplicação das leis de amparo à criança e fomentar 

iniciativas para o desenvolvimento infantil. O foco na criança pobre não mudou e a ideia 

de “cuidar” dessa criança permanecia.  

A partir das discussões sobre essa concepção de criança, as ideias e a formulação 

de leis ganharam força. Com o I Congresso de Proteção à Infância em 1922 pode-se dizer 

que surgiu a ideia de um local onde as mães e mulheres trabalhadoras pudessem deixar 

seus filhos. Outras discussões foram surgindo após o I Congresso e em 1933 ocorreu o 

Congresso Nacional de Proteção à Infância realizado também no Rio de Janeiro, com a 

participação de Anísio Teixeira que chamou a atenção para o aspecto educacional dessas 

instituições.  

Daí em diante não havia mais como voltar atrás e ignorar a existência das crianças 

pobres. A sociedade estava mobilizada, pelo menos uma parte dela como os médicos, os 

higienistas, estudiosos e educadores. E em 1940 o governo federal criou o Departamento 

Nacional da Criança (DNCr) ligado ao Ministério da Educação e Saúde Pública (Mesp). 

A finalidade desse departamento era coordenar as atividades relacionadas à maternidade, 

à infância e à adolescência. Essa movimentação com um olhar mais apurado para as 

crianças pequenas, surtiu efeito com a elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), em 1943, que determina “um local apropriado para a guarda sob vigilância e 

assistência de seus filhos no período da amamentação (art. 389, p. 1o)”.  Dessa maneira, 

as creches surgem ligadas às condições do trabalho da mulher-mãe e restrita ao período 

da amamentação. Mas essa lei não foi obedecida por parte das empresas, tornando-se 

inócua.  

 Segundo Nunes (2011) o Congresso de 1980 com o tema A Criança Precisa de 

Atenção pode ser considerado um marco na tomada de decisão política no país em relação 

à educação pré-escolar. Um outro órgão que pode ser considerado importante na questão 

do cuidar e educar é a Legião Brasileira de Assistência (LBA) por ter implantado 

programas de creches, que incluíam o componente da educação pré-escolar. A LBA foi 
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extinta em 1995 e quem assume as suas atividades é a Secretaria de Assistência Social do 

Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), sob o nome de Programa Creche 

Manutenção. Aqui começa a transferência das creches das Secretaria de Assistência 

Social para as Secretaria da Educação. Até este momento, os discursos estavam voltados 

para a criança abandonada, pobre, sem estrutura, sem família. Ou seja, os discursos eram 

totalmente assistencialistas. A partir de então, o discurso começa a incluir a educação. 

Desse modo, o atendimento das creches começa a mudar o seu foco.  

Em 2007, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) “autorizou os 

municípios que transferissem a rede de educação infantil da Secretaria de 

Assistência Social para a de Educação a utilizar os recursos do Piso Básico 

de Transição (PBT) para atender, entre outros públicos, as crianças de 0 a 

6 anos em ações socioeducativas de apoio à família. (NUNES, 2011, p. 25). 
 

 A transferência da creche para a educação contou com a seguinte legislação: a 

Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). A mobilização das mulheres também 

contou como força e pressão para essa mudança, principalmente as mobilizações 

ocorridas nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.  

 Segundo Nunes (2011), na década de 1980 o Brasil passava por transformações 

políticas, com o primeiro governo eleito de forma indireta e os ventos sopravam para uma 

nova Constituição, pois a sociedade brasileira estava mudando e as leis em vigor estavam 

ultrapassadas. Na área da educação os movimentos das mulheres lutavam por creches e a 

visão de criança e a necessidade de leis para que os direitos das crianças fossem 

cumpridos ganhavam força entre os órgãos ligados à criança e ao adolescente. Desse 

momento em diante a concepção de criança passou de menor para se tornar cidadã com 

direitos. Como afirma Nunes, “não mais fracionada em áreas independentes - físico, 

social, afetivo, cognitivo -, mas um ser indivisível que requer, para ser compreendido e 

adequadamente atendido, atenção integral”. (NUNES, 2011, p. 30). 

 

 
Uma outra lei que tem importância para que as crianças possam ser respeitadas 

como sujeito de direito é o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Colocando a criança como cidadã e sujeito de direitos assim como respeita seu 

desenvolvimento e sua formação. Podemos destacar um ponto importante que 

diz respeito a creche e pré-escola: “a criação do Sistema de Garantia de Direitos 

da criança e do adolescente, que começa a contribuir para que as crianças tenham 

acesso à creche e à pré-escola e nela recebam educação integral de qualidade. O 

Conselho Tutelar, os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, o Ministério Público e outras organizações da 

sociedade são chamados a zelar para que os direitos da criança sejam atendidos, 

entre eles, o direito à educação a partir do nascimento. (NUNES, 2011, p. 33).   
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Percebe-se que a palavra educação faz parte do texto e é considerada desde o 

nascimento. Dessa forma a educação infantil passa a fazer parte da educação básica, 

atribuindo a ela a finalidade de desenvolvimento integral da criança. Essa palavra integral 

é palavra-chave para entendermos a importância da creche e da educação infantil na vida 

das crianças que frequentam esses estabelecimentos. Segundo Nunes (2011), criança era 

vista de forma fragmentada, sendo estudada por vários ângulos separadamente e a partir 

das leis essa criança recebe um olhar mais direto e é vista como um ser humano completo 

e integral. Como é citado na LDB– Lei Federal n. 9394/96 –  a creche tem o “papel de 

iniciar essa educação integral, da mesma forma que a pré-escola, de continua-la”.  

Assim, os profissionais que atuam nas creches também precisam estar preparados 

para atender essa criança e devem, pela LDB, ter formação superior, em curso de 

licenciatura, marcando a profissionalização da educação infantil. A preocupação em 

manter a continuidade da educação das crianças pequenas foi considerada importante para 

que as creches fossem assumidas pela educação, levando a uma não-separação entre 

creche e pré-escola e mantendo a continuidade da educação das crianças pertencentes à 

faixa etária de 0 a 6 anos de idade.  

Nessa direção, ainda segundo Nunes (2011), o Fundo Nacional de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB) foi 

criado para financiar o ensino básico público (infantil, fundamental e médio). No início 

as creches tinham sido deixadas de fora, mas com a mobilização de entidades a situação 

foi invertida. Assim, “(...) com a criação do Fundeb todas as matrículas em 

estabelecimentos de educação infantil da rede municipal, inclusive as dos 

estabelecimentos privados sem fins lucrativos conveniadas com o poder público, recebem 

determinado “valor aluno-ano”, para sua manutenção”. (NUNES, 2011, p. 37).  

Já as Orientações Curriculares do Município de São Paulo trazem informações a 

respeito da história das creches e do trabalho realizado nas mesmas. As creches do 

município de São Paulo têm uma história de longa data pelo fato de sua extensão, com 

muitas creches e pela quantidade de documentos publicados. A história da educação 

infantil começa com o nome “creche”, que no município de São Paulo denomina-se CEIS 

(Centro de Educação Infantil). Assim, pela denominação pode-se perceber que a 

educação está presente nos estabelecimentos, que a ideia de assistência passa a trabalhar 

junto com a educação, surgindo o binômio do cuidar e educar. Daí se tem uma ideia de 

que a creche passa a ter uma função importante na vida da criança, que o desenvolvimento 
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da criança será completo prestando atenção em suas especificidades. Segundo as 

Orientações Curriculares, o cuidar e educar da criança implica:  

⎯ acolhê-las nos momentos difíceis, fazê-las sentir-se confortável e segura, orientá-la 

sempre que necessário e apresentar-lhe o mundo da natureza, da sociedade e da 

cultura, aqui incluindo as artes e a linguagem verbal; 

⎯ garantir uma experiência bem-sucedida de aprendizagem todas as crianças sem 

discriminar aquelas que apresentam necessidades educacionais especiais ou que 

pertencem a determinadas etnias ou condições sociais; 

⎯ trabalhar na perspectiva de que as próprias crianças aprendam a se cuidar 

mutuamente, busquem suas próprias perguntas e respostas sobre o mundo e respeitam 

suas diferenças, promovendo-lhes autonomia. (SÃO PAULO, Orientações 

Curriculares, 2007, p. 20).  

E com relação ao professor que trabalha nas creches, sua função é a de trabalhar 

para que a criança possa ser respeitada em todo o seu contexto. Para isso o professor 

precisa estar atento às diferenças e tentar evitar os preconceitos fortalecendo a autoestima 

das crianças através do afeto e do carinho. As crianças são muito pequenas e precisam 

que o professor as “proteja” a as ajude a trabalhar com questões relacionadas a sua 

imagem fortalecendo nessa criança uma personalidade forte e decidida. Para isso, o 

professor precisa ter uma formação adequada e uma visão da criança pequena em seu 

contexto geral, além de ser parceiro da família, pois o trabalho isolado seja da família ou 

da escola não dará resultados positivos. Nas Orientações Curriculares podem-se encontrar 

exemplos de atividades que os professores devem desenvolver com as crianças nas faixas 

etárias de 0 a 3 anos, incluindo orientações sobre como trabalhar as diversas linguagens, 

sempre respeitando as especificidades de cada faixa etária.  

Trata-se de material rico que as creches podem utilizar para complementar seus 

Projetos Políticos Pedagógicos e os professores devem ler esse material com o intuito de 

melhorar suas práticas e planos de ensino.  

Outra publicação – o livro Rede em rede: a Formação Continuada na Educação 

Infantil – Fase 1 – desenvolvido no ano de 2007, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, 

traz como ponto principal a formação dos professores que atuam nas creches.  

Nessa publicação compreende-se a importância da formação do profissional que 

atua diretamente com crianças pequenas e que precisa de orientação para desenvolver seu 

trabalho respeitando as características e necessidades dessa faixa etária.  
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Esse livro foi destinado ao Coordenador Pedagógico que atua como formador nas 

escolas e creches e que tem, portanto, a função de formar, ou melhor, de contextualizar 

para o grupo de professores, os assuntos pertinentes ao trabalho com a criança pequena. 

Assim, o livro traz tópicos para o coordenador pedagógico trabalhar com os professores.  

Um desses tópicos, por exemplo, é o registro – tão importante para qualquer etapa 

da educação e na educação infantil é utilizado de maneira a observar a evolução das 

crianças, uma vez que as crianças pequenas “crescem” rápido e os registros mostram esse 

crescimento, além de trazer um rico material para a continuidade da vida escolar dessas 

crianças, que seguirão para as Escolas de Educação Infantil (EMEIS) e depois para o 

Ensino Fundamental. Além disso, o registro é importante para que pais e escola possam 

acompanhar a evolução das crianças. O registro também serve para que o professor possa 

refletir sobre sua prática pedagógica, sobre aquilo que está dando certo ou não, refazendo 

seu planejamento.  

O cuidar e o educar também são contemplados neste trabalho de registrar a 

evolução das crianças, pois são entendidos como funções indissociáveis e que o professor 

precisa entender para desenvolver um bom trabalho.  

Esse tema é importante para a formação do professor porque muitos não vêem a 

função do cuidar como tarefa educativa e é preciso que esse professor entenda que 

cuidados são e têm funções educativas importantes. Hoje esse tema está sendo muito 

discutido não só nas creches e EMEIs, mas também nos cursos de formação e nos textos 

de teóricos especializados na primeira infância e o professor precisa ter uma visão de que 

o cuidar e o educar são atos importantes e que devem ser realizados para que a criança 

possa se sentir segura e assim crescer de maneira saudável. 

Trata-se de tema que precisa estar presente nas formações dos professores, pois 

muitas vezes o professor chega nas creches e EMEIs com “preconceitos” e práticas que 

não condizem com as novas formas de atender às crianças pequenas.  

Na esfera federal o Referencial Nacional de Educação Infantil, publicado no ano 

de 1998, ou seja, dois anos após a Lei de diretrizes e bases da educação apresentar que as 

creches iriam integrar a educação básica. Representou um grande avanço para a educação 

infantil, para as creches e para as crianças de 0 a 3anos. Para os professores da educação 

infantil ainda é um marco, porque estabelece que esse profissional faz parte da carreira 

do magistério e que, portanto, é um profissional da educação.  

Assim, a função do Referencial é “contribuir com as políticas e programas de 

educação infantil, socializando informações, discussões e pesquisas, subsidiando o 
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trabalho educativo de técnicos, professores e demais profissionais da educação infantil e 

apoiando os sistemas de ensino estaduais e municipais”. (BRASIL, RCNEI, 1998, p. 12). 

Além de preservar e atender todas as suas especificidades das crianças pequenas, esse 

documento traz para o professor um “suporte” para seus estudos e conhecimentos sobre 

essa faixa etária, uma vez que os cursos superiores de Pedagogia, em sua maioria, não 

contemplam essa faixa etária, e se contemplam, o fazem de maneira superficial.  

O Referencial apresenta o educar e cuidar explicitando cada um: “(...) há 

necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada 

as funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os 

profissionais e instituições que atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles que 

trabalham com as maiores” (BRASIL, RCNEI, 1998, p. 23). Essa frase vai ao encontro 

do que alguns trabalhos apresentaram como resultados de suas pesquisas, de que em 

algumas instituições os professores que trabalham com crianças maiores são mais 

valorizados e aqueles que trabalham com as crianças pequenas são menos valorizados. 

Portanto, educar engloba o cuidar nas situações de aprendizagem que ocorrem nas 

creches, e esse cuidar vai além da ideia de higiene, alimentação, sono, é muito mais do 

que isso, é permitir que a criança se desenvolva em todas as suas condições e de forma 

integral e o professor pode oferecer a essa criança oportunidades de aprendizados valiosos 

que ela levará pela sua trajetória escolar.  

Outro tema importante que o Referencial apresenta é o brincar, que na educação 

infantil é indiscutivelmente importante. É nas brincadeiras que as crianças aprendem a se 

socializar, a cuidar, a respeitar, a entender as regras e a vida. Dessa forma, “(...) para 

brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata de tal forma a atribuir-

lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação 

entre a imaginação e a imitação da realidade.” (BRASIL, Referencial, 1998, p. 27). A 

brincadeira é realmente importante para o desenvolvimento da criança e o professor 

precisa saber como fazer essa articulação, pois pode parecer que é somente deixar a 

criança brincando por ela mesma e não interagir com a mesma e nem “entrar” na 

brincadeira, brincar é mais do que isso e o professor precisa estar preparado para que esse 

aprendizado tenha valor para a criança.  

Segundo o Referencial, o perfil do profissional de educação infantil é ser um 

professor polivalente, para isso o professor precisa ter uma formação ampla que o faça 

refletir sobre a sua prática, tendo “(...) diálogo sadio com família e a comunidade e 
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levando em consideração o bem-estar da criança pequena”. (BRASIL, RCNEI, 1998, p. 

34).  

No entanto, o que se percebe é que o Referencial cita o perfil necessário do 

professor de educação infantil, mas não fala como, quem ou onde será realizada a 

formação para se atingir esse perfil profissional. Não cita cursos, superiores ou não, de 

formação inicial ou continuada, não menciona os papéis das universidades, dos Estados, 

dos Municípios e das escolas, permanecendo vagas as referências ocasionais à formação 

dos professores.   

Estabelecidos então, os aportes teóricos (Capítulo 1) e as bases legais (Capítulo 2) 

para o estudo dessa temática, o Capítulo 3 a seguir busca responder: o que dizem as 

pesquisas sobre o trabalho dos professores de creche.  
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CAPÍTULO 3 

A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE A FUNÇÃO DO ROFESSOR 

DE CRECHE (PERÍODO DE 2000-2015) 

Neste Capítulo estão reunidos os dados centrais da pesquisa, que se voltam 

especificamente para o que a produção acadêmica brasileira (2000-2015) tem produzido 

sobre a função do professor de creche, procurando responder à seguinte questão de 

pesquisa: 

 

Que dizem as pesquisas acadêmicas (Teses e Dissertações) sobre a função da creche e o 

papel do professor de creche? 

 

Que tendências de investigação podem ser identificadas? 

 

Trata-se de realizar a análise dessa produção acadêmica, com o objetivo de 

identificar as tendências de investigação sobre o professor de creche expressas nas 

dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação em educação no Brasil, 

sistematizando tais tendências, tomando como foco: temas abordados, questões de 

pesquisa, objetivos, apoios teóricos, metodologia e principais resultados.  

 A hipótese norteadora deste estudo está ligada à ideia de que as pesquisas mais 

recentes sobre creches brasileiras, como foco no professor, tendem a abordar muito mais 

a dicotomia cuidar/educar, secundarizando as discussões sobre o trabalho dos professores 

no exercício desses dois papéis. 

 

3.1. Os números das produções encontradas e as pesquisas selecionadas 

 

 O levantamento das Teses e Dissertações aqui apresentado foi realizado 

retomando o levantamento inicial, mas agora com o uso de um único descritor: a função 

do professor de creche.  

 Vale lembrar aqui que esse levantamento teve início com a busca nos Bancos de 

Dados (o Banco de Teses e Dissertações da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações – BDTD), utilizando o descritor: função do professor de creche. O 

período pesquisado – 2000 a 2015 – está ligado à promulgação da Lei Federal n. 9394/96, 

fixando as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabelecendo a transferência da 

responsabilidade sobre as creches, das Secretarias de Estado da Assistência Social para 

as Secretarias da Educação. Assim, estabeleceu-se esse período (2000 a 2015), 

aguardando ao menos 04 anos para que as produções acadêmicas pudessem ser tornadas 
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públicas (considerando que os prazos formais para produção de Teses e Dissertações no 

Brasil são, respectivamente, 48 e 24 meses).  

A escolha das fontes de pesquisa (CAPES e BDTD) relaciona-se ao fato desses 

bancos de dados reunirem uma quantidade significativa de pesquisas (dissertações e 

teses) produzidas nos programas de pós-graduação stricto sensu credenciados das 

diferentes universidades do País.  

Vale mencionar, ainda, que no período de 2000 a 2012, os trabalhos não estavam 

disponíveis na plataforma do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, o que resultou 

no movimento de busca nos sites das universidades. No entanto, nem todos os trabalhos 

foram encontrados, pois dependendo da universidade, problemas no site tornavam difícil 

a localização. Daí o recurso à segunda fonte – BDTD.  Do ano 2012 a 2015 a busca foi 

mais dinâmica e os trabalhos estavam disponíveis no site da Capes, facilitando a 

localização dos mesmos. 

Esse levantamento de dissertações e teses resultou na organização de listas, 

inicialmente com o nome de autores e títulos.  

Com a leitura dos resumos dessa primeira listagem de Teses e Dissertações 

selecionadas por título, nova triagem foi sendo realizada, selecionando as pesquisas cujos 

resumos confirmavam a relação com o foco desta pesquisa: estudos sobre o professor de 

creche, seu trabalho e função. 

Vale ressaltar aqui, que a listagem completa das Teses e Dissertações selecionadas 

por meio dos resumos, com o descritor: função do professor de creche encontra-se 

disponível ao final desta Dissertação (Apêndice 2).  

Os resultados iniciais dessa atividade de consulta às fontes de dados, localização 

e seleção das pesquisas a serem analisadas encontram-se discriminados nas Tabela 2 e 3, 

a seguir apresentadas.  

Assim, a Tabela 2 busca responder à pergunta: De quantas investigações falamos 

após o levantamento realizado? *  

                           Tabela 2: Número de Teses e Dissertações selecionadas 

Encontradas Selecionadas 

P/ título P/ resumo 

34.774 337 142 

Total geral: 142 selecionadas 

______________________________________________________________________ 

*A produção do número de Teses e Dissertações em relação ao número encontrado no levantamento inicial 

(144), está ligada à redução do número de descritores, cuja especificação passou a ser: a função do professor 

de creche.  
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 As Teses e Dissertações não selecionadas se referem a estudos cujo foco se 

relacionavam a outras questões da creche que não o professor. Por exemplo: arte, 

matemática, educação física, espaços, tempos, rotinas, esquema corporal e o brincar. 

 A Tabela 3 busca responder à seguinte indagação: Quando, onde e em que área 

de conhecimento se concentram as pesquisas selecionadas? 

 
      Tabela 3: Número de Teses e Dissertações por período, região e área   

Períodos                        Freq. Regiões / IES                     

Freq. 

Áreas                            Freq. 

2000-2005                          25 

2006-2010                          31 

2011-2015                          86 

SUDESTE                          64 

SUL                                    42 

NORDESTE                       24 

CENTRO-OESTE              10 

NORTE                               02 

EDUCAÇÃO                140 

PSIC. EDUCAÇÃO      002 

 

Total:                            142 Total:                                142 Total:                             142 

*Tabela elaborada pela autora com base no levantamento de Teses e Dissertações realizado nos Bancos: 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e BDTD (Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações).  

 

 O exame das Tabelas 2 e 3 permitem algumas considerações. 

Enquanto os dados da Tabela 2 revelam que a temática envolvendo o descritor 

função do professor de creche vem sendo expressivamente estudada desde os anos 2000, 

os dados reunidos na Tabela 3 evidenciam, de um lado, que esse esforço de investigação 

vem sendo crescente, com avanço expressivo no número de investigações nos anos 2011 

a 2015 e, de outro lado, que as investigações concentram-se principalmente na região 

sudeste e em programas de pós-graduação em educação. 

 Vale discriminar aqui as Instituições de Ensino Superior nas quais foram 

realizadas as pesquisas selecionadas por região. São elas:  

Região Sudeste:  

UNESP (8); PUC-SP (8); UNICAMP (7); USP (7); UFSCAR (4); PUCAMP (4); UFMG 

(3); UNINOVE (3); UERJ (3); Universidade Católica Dom Bosco (3); UFES (3); 

UNIUBE (2); UNISANTOS (2); UFRRJ (2); UFL (1); PUC-RJ (1); UFOP (1); UFRJ (1); 

UFU (1); UNISO (1).  

Região Sul: 

UFSC (18); UFRGS (4); UNIVALI (4); UFPR (4); PUCPR (4); UEM (3); PUC-RS (2); 

UFSM (2); UPC (1); UNISINOS (1). 

 

 



78 

Região Nordeste: 

UFRN (7); UFCE (3); UFBA (3); UFMA (2); UFPB (2); UFPE (2); UFPI (1); UECE (1); 

UFAL (1); UERN (1); 

Região Centro-Oeste: 

UFG (4); UFMT (3); UFMS (1); PUC-GO (1). 

Região Norte: 

UFAM (1); UFPA (1).   

3.2. Caracterizando as Teses e Dissertações encontradas 

A atividade seguinte para organização e análise dos dados coletados foi realizada 

com o auxílio do roteiro para leitura e análise dos resumos das Teses e Dissertações 

selecionadas (Apêndices 1 e 2). Esse movimento permitiu identificar e registrar, para cada 

Tese e Dissertação selecionada: 

▪ Objetivos, hipóteses e questões norteadoras da pesquisa. 

▪ Apoios teóricos (se forem explícitos)  

▪ Principais autores aos quais o autor(a) faz menção 

▪ Natureza e forma de abordagem dos dados 

▪ Fonte dos dados / sujeitos investigados 

▪ Procedimentos de coleta dos dados 

▪ Procedimentos de análise dos dados. 

 

Assim espera-se que os dados apresentados a seguir propiciem, num primeiro 

momento, a realização de um balanço tendencial das pesquisas analisadas no tocante a: 

Quem investiga? Como investiga? Em quais fontes?  O que constata?  

Num segundo momento, espera-se obter uma síntese do que dizem as Teses e 

Dissertações, com destaque para o foco específico desta pesquisa: a função do professor 

de creche. 

 Para tanto, a Tabela 4, apresentada a seguir, sintetiza os dados que buscam traçar 

o perfil das142 pesquisas selecionadas agrupando-as por foco/objetivos, tipo de pesquisa 

/ metodologia, autores citados e resultados apontados. 

 Vale observar, em especial no que tange às características das pesquisas e aos 

autores citados, que os resumos muitas vezes misturam metodologias, procedimentos e 

instrumentos utilizados, dificultando o agrupamento das informações, o mesmo 

acontecendo com os autores citados.  

Optou-se, portanto, em mantê-los (características e autores) tal como aparecem 

nos resumos.  
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 Assim, vejamos: 

Tabela 4: Tendências das Teses e Dissertações segundo objetivos, características da pesquisa, 

autores citados e resultados mencionados nos resumos 
 

Focos  

Objetivos                     Freq 

Características 

da pesquisa                   Freq 

Autores  

citados           Freq 

Resultados 

apontados                     Freq 

- Formação de                  38 

professores de educação                      

infantil/coordenador 

pedagógico/necessidades 

formativas/Programa 

PEC/ADI 

Magistério/Proinfantil 

 

-Especificidade da            31 

função/saberes e suas 

fontes/imagem docente/ 

Ser educadora de 

bebês/identidade e 

docência/características das 

professoras/bom professor 

de educação infantil 

 

- Formação em serviço     30 

na visão dos 

professores/formação 

continuada/teoria e prática 

 

-Experiências                   13 

profissionais/práticas 

pedagógicas e cotidianas 

com bebês/construção de 

referencial 

pedagógico/proposta 

pedagógica/autonomia 

 

- Análise teses e               10 

Dissertações 

 

- Paradigma                      10 

assistencial educativo/cuidar 

e educar nas creches 

 

- Carreira/                        09 

profissionalização dos 

professores de 

creche/representações das 

professoras 

 

- Concepções                   07 

professoras sobre as 

crianças na creche/papel e 

lugar da criança 

 

- Prof.                               04 

Iniciante de educação 

infantil  

 

- Função do professor       04 

PROCEDIMENTOS:  

-Entrevistas                       62 

e depoimentos  

 

-Abordagem                      43 

Qualitativa 

 

- Observação/                     35 

Registro em diário 

 

-Análise                             33 

dos documentos 

 

- Questionários                  25 

 

-Levantamento                  12 

bibliográfico/análise 

depesquisas/mapeamento de 

produção 

 

- História oral/                   11 

narrativas autobiográficas 

 

- Estudo de caso                 07 

 

- Filmagem em vídeo         05 

 

- Registros fotográficos     04 

 

- Abordagem                      04 

 teórica-metodológica 

 

- Coleta de dados               04 

(sem especificação) 

 

- Encontros reflexivos       03 

 

- Análise de conteúdos      03 

 

- Pesquisa de campo          02 

(sem especificação) 

- Encontros mensais          02 

 

- Teste situacional              01 

 

- Análise do discurso         01 

 

- Pesquisa-ação                  01 

 

-Inventário de desempenho 

docente                              01 

 

- Pesquisa exploratória      01 

Oliveira              18 

Nóvoa                 17 

Formosinho        15 

Vygotsky            12 

Tardif                 11 

Kramer               11 

Kuhlmann          08 

Sarmento            06 

Bakhtin               06 

Garcia                 06 

Moscovici          06 

Freire                  06 

Schon                 05 

Ariès                   05 

Imbérnon            05 

André                 04 

Abric                  04 

Hibermann         04 

Kishimoto          04 

Rosemberg         04 

Souza                  03 

Lessard               03 

Gatti                   03 

Benjamin            03 

Pimenta              03 

Faria                   03 

Leontiev             03 

Bardin                03 

Barbosa              03 

Bogdan &           03 

Biklen  

Marx                   03 

Ostetto                03 

Dubar                 03 

Gomes                03 

Machado            02 

Apple                 02 

Pérez                  02 

Gómez                02 

Contreras            02 

Sacritán              02 

Corsino              02 

Bourdieu            02 

Sá                       02 

Giroux                02 

Zeichner             02 

Cerisara              02 

Bondioli             02 

Wachelke e         02 

W.Garcia            02 

Jodelet                02 

Josso                  02 

Fusari                 02 

-Importância das políticas de 

serviço/formação 

continuada/ formação 

emancipatória/modelos de 

formação continuada         60 

 

-Identidade dos professores 

de crianças pequenas/fazer 

docente/função social do 

professor de educação 

infantil/concepção de 

infância/formas de trabalhar 

com crianças pequenas     60  

 

-Importância da formação 

em nível superior/ 

Proinfantil                         31 

 

-Visão assistencialista 

/cuidar e educar                29 

 

Concepção de 

infância/formas de trabalhar 

com crianças pequenas     21 

 

-Formação 

emancipatória/modelos de 

formação continuada         19 

 

Professores iniciantes da 

educação infantil/dilemas e 

tensões/                              16 

 

História da educação 

infantil/conceito de gênero e 

classe social                      15 

 

-Diálogo entre teoria e 

prática/                              12 

 

-Leis e educação infantil 

/legislação não concretiza os 

objetivos educacionais      12 

 

-Visão escolarizante/ 

separação cuidar-educar-

brincar                                12 

 

-Tensões/conflitos/desafios 

no cotidiano/concepções 

diferenciadas das 

experiências na creche       10 
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 de educação 

infantil/berçários/nos 

documentos legais 

 

- Formação de                  04 

monitoras de 

creche/auxiliares de 

creches/pajens 

 

-Diálogo     03 

brincar/afetividade 

 

- Formação política         03 

dos professores de educação 

infantil  

 

- Gênero e classe              02 

 

- Professores leigos          01 

em creches comunitárias  

 

-Formação dos                  01 

professores de educação 

infantil do campo  

 

- Pesquisa colaborativa      01 

 

- Levant. histórico01 

 

SUJEITOS: 

Professoras(es)/                 56 

de bebês/profissionais de 

educação infantil/ 

 

-Instituições                       35 

de ed. infantil/creches 

 

- Profissionais/                   15 

estagiárias PROInfantil 

 

- Crianças/bebês                15 

 

-Equipe gestora/                 14 

Coordenadora/diretora 

 

- Auxiliares de                   05 

Educação infantil/monitoras 

 

- Profas.Iniciantes03 

 

- Universidades                  02 

 

- Prof. Voluntárias             01 

 

- Pesquisadora                   01 

 

- Representantes das          01 

Famílias/APM 

 

- Professora de                   01 

Educação física infantil            

Horn                   02 

Barreto               02 

Didonet              02 

Bondioli             02 

Lima                   02 

Giddens              02 

Favoretto            02 

Lukács                02 

Machado            02 

 

Todos os demais 

foram citados 

apenas 1 vez* 

-Bom ensino na educação 

infantil09 

 

-Troca de experiência entre 

professoras/                        09 

 

-Melhoria condições de 

trabalho/desvalorização do 

professor de creche            09 

 

-Orientações para formação 

de professores de educação 

infantil                               08 

 

-Práticas pedagógicas e 

Pedagogia, Psicologia, 

Ciências Sociais                06 

 

-Professor de Artes e de 

Educação Física/04 

 

-valorização do professor de 

educação infantil               04 

 

-Saber específico do 

cotidiano da creche/ cultura 

da creche                           04 

 

-Diferença entre creche e 

pré-escola                          03 

 

-Características de professora 

de creche                            03 

 

-Concepções de 

espaço/tempo                     03 

   

-A creche e impacto positivo 

na vida das famílias           02 

 

-Relação da escola com a 

família                               02 

 

-Interação professor/aluno 01 

 

- fragilidades da organização 

didática                              01 

 

-Os saberes docentes das 

formadoras                        01 

 

-Vulnerabilidade dos bebês e 

despreparo para trabalhar 

com bebês                         01 

 

-Importância da 

documentação pedag.       01 

 

-Coordenadores que atuam 

em creches                        01 
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Total:                           000 Total:                           000 Total:              000 Total:                           000 

*Tabela elaborada pela autora com base no levantamento de Teses e Dissertações realizado nos Bancos: CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações).  

OBS: Os totais não se referem ao número de resumos analisados (142), mas ao número de vezes que cada alternativa 

foi identificada.  

* Os seguintes autores foram citados apenas uma vez:Winnicot, Piaget, Montessori, Castro, Pineau, 

Moll, Day, Foulin, Catani, Mouchon, Barbour, Foucault, Boff , Lanter-Lobo, Leme, Rossetti-Ferreira, 

Grandesco, Ongari&Molina, Ghedin, Nosella, Picelli, Dalbosco, Rossetto, Heywood, Moyles,Craidy, 

Mantovani, Bruno, Placco, Libâneo, Bondioli, Vieira, Vergés, Pozo, Pichon-Rivière, Ludke, Heidegger, 

Bronfenbrennr, Abramowicz, Lopes, Veenman, Salles, Franco, Rios, Ferraz, Monteiro, Piloto, Picosque, 

Haddad, Redin, Silva, Carlos, Andrade, Azevedo, Raymond, Borba, Mizukami, Moura, Ciampa, Charlot, 

Coelho ePedrosa, Cruz e Santos, Engels, Salgueiro, Aeby, Dubet, Dagué & Dolz, Schneuwly, 

Tristão,Wajskop, Minayo, Gadotti, Bicudo,Gadamer,Corsaro,Fabbroni, Narodowsky,Froebel, Haesbaert, 

Freinet,  Forneiro, Altet, RamalhoNeto, Gastaldi, Tavares, Pecora, Aquino, Duarte, Vasconcelos, Paro,  

Campos,Gisi,Nunez,  Heller, Filipak, Roldão, Melucci, Louro, Galthier, Aguiar,Arce, Saviani, Dalhlberg, 

Moss, Pence, Passeggi, Gramsci, Ferrarotti, Delory-Momberger, Finger, Dosse, Wei, z Dewey, Beane,  

James, Malaguzzi, Warschauer, Arder,Fiorentini,Duve, Rancière, Castells e Vaillant. 

 

O exame dos dados da Tabela 4 permite retratar as tendências observadas nas 142 

Teses e Dissertações analisadas no que diz respeito a: foco/objetivos; características da 

pesquisa; autores citados e resultados.  

 Em relação aos focos/objetivos das pesquisas chama a atenção a quantidade de 

pesquisas voltadas para o tema formação dos professores de creche, seja em relação à 

formação inicial (38 vezes), seja em relação à formação em serviço (30 vezes). Isso revela 

a importância atribuída à formação específica para o trabalho educativo com crianças 

pequenas.  

 A esse respeito, vale ressaltar aqui os estudos das autoras Marineide de Oliveira 

Gomes e Zilma de Moraes Ramos de Oliveira que ressaltam que o binômio cuidar e 

educar ainda produz tratamento diferenciado diante do papel do professor de creche, pois 

o cuidar está ligado com o feminino, com a mulher e seu trabalho de cuidar – 

considerando-o um trabalho inferior.  

Entretanto, é a falta de conhecimento das pessoas sobre o trabalho que é 

realizado na creche que leva a esse tipo de pensamento e de desvalorização. Há muito 

mais do que cuidar nas creches. A aprendizagem acontece em todos os momentos, 

inclusive durante o cuidar. Como analisa Gomes (2013) em seu trabalho, a creche ainda 

é vista pelos professores como um emprego provisório. Os profissionais, pais e 

comunidade se comportam considerando que a creche ainda se encontra em fase de 

estruturação e os professores de creche ainda esperam reconhecimento pelo seu trabalho.  

Trata-se de um tema ambíguo quando falamos sobre o professor de creche. Muitos 

professores gostam de trabalhar na creche, mas com a desvalorização de seu trabalho, 
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pensam em mudar, deixando a educação infantil para “dar aulas” no ensino fundamental. 

Vivemos ainda uma construção da ideia do que é ser realmente professor de creche. 

Apesar de a creche ter sido transferida para a Secretaria de Educação, ela ainda não é vista 

como instituição educacional. Muitos anos sob a responsabilidade do setor da assistência 

social impedem o entendimento de que a creche faz parte da educação.  

A formação do professor de creche ainda não faz parte das preocupações de 

muitas das instituições formadoras e seus órgãos responsáveis. Da mesma forma, muitos 

cursos de formação continuada não são voltados para a educação infantil e as 

especificidades dessa faixa da escolaridade. Até mesmo nas formações que acontecem 

nas escolas não se encontram relações entre teoria e prática, os textos e as discussões 

pouco ajudam o professor de creche a desenvolver seu trabalho com a criança pequena. 

A formação e a experiência voltadas para atuação com crianças maiores, não consegue 

tem levado à “escolarização” das atividades desenvolvidas nas creches e EMEIs.  

 Outra questão que aparece nos trabalhos das autoras, principalmente no trabalho 

de Gomes (2013) relaciona-se à desvalorização da profissão, ou seja, ao reconhecimento 

de que as entrevistadas desejam que a profissão de professoras de educação infantil seja 

valorizada. Tanto as professoras de creche quanto as professoras de pré-escola sentem-se 

insatisfeitas com a profissão seja pela falta de reconhecimento social, seja pelo isolamento 

profissional que dificultam a troca de experiências e a construção dessa profissão.  

 Diante disso torna-se alta a rotatividade de professoras nas creches. Muitas 

professoras ficam em média três anos e depois buscam melhores condições em outras 

etapas da educação básica – o que não permite que, nas creches, o grupo de professores 

seja unificado e forte, pois a rotatividade é muito grande e os laços profissionais, afetivos 

e de confiança não são construídos, assim as relações se tornam frágeis, afetando 

diretamente a criança e o fazer docente.   

 Em seguida o foco mais recorrente nas pesquisas analisadas foi a especificidade 

da função, identidade, saberes e docência do professor de creche (31 vezes citada nas 

pesquisas), acompanhado do foco nas práticas e experiências profissionais desse 

professor (13 vezes). 

 Sobre a importância das práticas pedagógicas na creche cabe retomar aqui os 

escritos de Judit Falk (2011), Emmi Pikler (2011) e Zabalza (2016), que enfatizam os 

princípios básicos subjacentes a essas práticas, levando em consideração a autonomia da 

criança, a afetividade, o respeito, a observação e a relação entre família e escola. Esses 

autores destacam a importância da afetividade, das relações entre adultos, crianças e 
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família. Judit Falk e Emmi Pikler trazem a ideia de observação da criança como parte 

essencial do fazer docente. Trata-se de algo a que os professores de creche não estão 

acostumados, pois a ideia dessas autoras é observar a criança, permitindo que a mesma 

seja ela mesma em suas ações e o professor possa oferecer situações adequadas sem 

interrupções. Os lugares onde as crianças ficam também devem ser revistos, pois esses 

lugares precisam obedecer à faixa etária: lugares arejados, com muitos desafios, 

brinquedos diversos, opções para a criança explorar sem obstáculos. Os espaços ao ar 

livre também são citados pelas autoras como tendo importância para o desenvolvimento 

da criança e para a saúde. Trata-se de um grande desafio para os professores de creche, 

que ainda mantêm a ideia de que a criança pequena não consegue se virar sozinha, são 

incapazes para tudo.  

Zabalza (2016), por sua vez, retoma a idéia de que família e escola devem ser 

parceiros e trabalhar juntos. Zabalza traz para o debate a falta de preparação dos 

profissionais que irão atuar na educação infantil, ligando-a à mentalidade segundo a qual, 

o mais importante é o cuidado, esquecendo que a criança é um ser integral com 

necessidades que vão além do cuidar. Assim, a formação desse professor precisa ser 

analisada trazendo para esse profissional uma formação mais completa que respeite a 

criança. Segundo esse autor,  

(...) tanto os modelos baseados nos cuidados como aqueles orientados para o 

desenvolvimento educativo das crianças pequenas têm muito que aprender uns com os 

outros. E que, efetivamente, a integração de ambos não será possível a não ser que se 

fundam os objetivos e procedimentos utilizados em ambos.” (ZABALZA, 2016, p. XXIII).  

 

 Os professores de creche são responsáveis pelo desenvolvimento infantil 

equilibrado em todas as capacidades, desde as linguísticas, motoras, de socialização e 

afetividade. Zabalza, assim como Gomes e Oliveira concordam que, para ser professor de 

creche, não basta somente gostar de crianças, é preciso saber como desenvolver as 

capacidades, citadas acima, além de propiciar a potencialidade e o enriquecimento das 

crianças.  

 Os demais focos que aparecem são menos frequentes, mas se relacionam a 

aspectos igualmente importantes do trabalho do professor de creche: relação 

cuidar/educar, carreira profissional, concepções das professoras sobre as crianças; 

professoras iniciantes; documentação; monitoras; brincar/afetividade; formação política 

das professoras; gênero/classe; professores leigos na educação infantil e educação infantil 

no campo.  
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 Desses temas o que se destaca é a questão da relação entre cuidar/educar, por 

ser um tema recorrente nas discussões sobre a função do professor de creche, nas 

pesquisas e nas vidas das professoras de creche. 

 Sobre isso, Gabriela Portugal (2016), Rizzo (2012) e Judit Falk (2011) são 

referências que merecem ser retomadas aqui. 

 As autoras conversam entre si no que diz respeito à questão da afetividade que 

o professor de creche precisa ter para com a criança. Essa afetividade não é aquela de 

quem “cuida substituindo a família”, mas a afetividade relacionada à compreensão das 

necessidades básicas das crianças pequenas, relacionada à segurança que o professor tem 

que passar para a criança através das relações concretas entre ambos. A segurança é outro 

tema citado pelas autoras como sendo importante para que a criança pequena possa se 

sentir bem na creche com as professoras e longe de suas famílias. 

 Rizzo (2012) em seu livro afirma sobre a afetividade: 

O trabalho do educador consistirá, basicamente, em selecionar os estímulos 

adequados à promoção do seu desenvolvimento, tendo sempre em mente a 

criança como um todo indivisível, peculiar e único, com suas potencialidades e 

dificuldades, tendo por objetivo o desenvolvimento de suas potencialidades e o 

encorajamento para vencer eventuais dificuldades, valorizando mais a 

integridade psicológica da criança do que uma visão centrada em características 

isoladas de sua personalidade. Por mais diferentes que possam ser os educadores 

entre si, um ponto comum deve caracterizar a ação: o de centrar-se no 

desenvolvimento da criança, importando-se mais com sua segurança afetiva 

básica, como fator essencial ao desenvolvimento, do que com qualquer outro 

objetivo. Da qualidade da relação do adulto educador com sua criança dependerá 

todo o sucesso do currículo oferecido pela creche. A pessoa com quem constrói 

vínculos afetivos estáveis é sempre um mediador seu, que sinaliza e a motiva a 

adotar condutas, valores, hábitos necessários ao convívio social. (RIZZO, 2012, 

p. 81 – grifos meus).  

 

 Além da afetividade e da segurança, a autonomia também é um tema constante 

nos trabalhos analisados. Entende-se autonomia como uma atitude da criança ao realizar 

ações e tomar decisões por ela mesma, sem a intervenção direta do adulto. A criança toma 

decisões por ela mesma para a resolução de problemas. Isso é visto como cuidado que o 

adulto tem para com a criança, permitindo que a mesma possa se sentir capaz em resolver 

seus problemas – como relata Falk (2011), no caso de um bebê que vira de barriga para 

baixo para poder alcançar um brinquedo que deseja. A criança por si mesma toma a 

decisão de se virar, o adulto apenas expõe os brinquedos na sala, mas não faz nenhuma 

intervenção direta, permitindo que o bebê consiga alcançar o seu objetivo por suas 

iniciativas.  

 Um outro ponto que aparece nas pesquisas é a importância de a criança brincar 

ao ar livre. A importância da exploração nos parques, em lugares abertos para que a 
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criança possa estar livre para fazer aquilo que deseja, além do fato de que estar ao ar livre 

é importante para a saúde das crianças. E ao ar livre a autonomia é exercida pela criança 

sem a intervenção direta do professor. O professor permanece ao lado da criança 

observando e anotando tudo o que seja necessário para que ele possa entender as 

necessidades das crianças e para que a criança possa vencer obstáculos. Essa observação 

que o professor faz nos ambientes abertos é um tipo de cuidado para com a criança, pois 

o professor está perto, mas sem interferir nas brincadeiras e assim a criança sente 

segurança.  

 No que tange às características das pesquisas citadas na Tabela 4 destaca-se, como 

já mencionado, que os resumos são pouco claros no que diz respeito à descrição do tipo 

de pesquisa/metodologia. O que se observa é que o procedimento de pesquisa mais 

citado para a coleta de dados é a entrevista/coleta de depoimentos (62 vezes), seguido da 

observação/registro em diário (35 vezes), análise documental (33 vezes), questionários 

(25 vezes), levantamento bibliográfico (12 vezes) e história oral (11 vezes).  

 Vale mencionar que a expressão “abordagem qualitativa” aparece 43 vezes, mas 

não necessariamente acompanhada da explicitação dos procedimentos utilizados.  

 Os demais procedimentos metodológicos citados nos 142 resumos analisados 

aparecem poucas vezes (estudo de caso, filmagem, encontros reflexivos, análise de 

conteúdo, teste situacional, análise de discurso, pesquisa-ação, inventário do desempenho 

docente, pesquisa exploratória, pesquisa colaborativa e levantamento histórico).  

 Quanto aos sujeitos investigados, mencionados nos resumos os que mais 

aparecem são os profissionais da educação infantil (56 vezes), seguidos das instituições 

(35 vezes), estagiárias e bebês/crianças (15 vezes cada um), equipe gestora (14 vezes), 

sendo que os demais sujeitos mencionados são pouco citados (auxiliares, professor 

iniciante, universidade, professoras voluntárias, pesquisadoras, famílias e professores de 

educação física). Pode-se observar que os bebês/crianças e a equipe gestora são pouco 

tomados como focos de estudo e esses sujeitos são importantes para a pesquisa de 

educação infantil. Os bebês/crianças por serem os sujeitos centrais e a equipe gestora que 

pode ajudar (ou atrapalhar) o trabalho das professoras e prover (ou não) oportunidades no 

que diz respeito à formação.  

 As autoras que tratam desse tema são Maria Malta Campos (1998), Fúlvia 

Rosemberg (1998, 2015) e Sonia Kramer (2011). Essas autoras questionam as políticas 

públicas no que tange a: vagas nas creches, o papel da mulher na sociedade, 

funcionamento das creches no Brasil e em outros países. Os trabalhos realizados pelas 
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autoras são sérios e discutem a história das creches desde o seu surgimento. As creches 

surgiram para poder atender a uma população pobre que não tinha onde deixar os filhos 

pequenos e nem condições de pagar pelo serviço. Além de outros motivos, como 

higienização, tirar as crianças da rua, institucionalizar as crianças. No começo quem 

trabalhava nas creches eram mulheres (de preferência mães que eram contratadas sem 

formação e com baixa remuneração) e o serviço oferecido era voltado somente para o 

cuidar. Esse era o objetivo principal até mesmo porque as creches pertenciam à Secretaria 

da Assistência Social e ainda não se tinha a ideia do educar. Após várias lutas dos 

movimentos sociais as creches passaram para as Secretarias da Educação e a visão e o 

modo de tratamento para com as crianças foi mudando, também surgindo a importância 

do educar e cuidar, juntamente com a ideia da importância de se ter profissionais com 

formação adequada para trabalhar com as crianças.  

Assim, segundo essas autoras, a creche se transforma apresentando outra função, 

deixando de ser um lugar de guarda, para ser um local onde as crianças são respeitadas 

como seres únicos e os professores responsáveis pelo desenvolvimento integral das 

mesmas. Por isso a importância da formação dos professores de creche ser uma formação 

completa direcionada para o atendimento de crianças pequenas.  Rosemberg, Kramer e 

Maria Malta asseguram a necessidade dessa formação sólida para o professor, rompendo 

com a visão de educação compensatória para o atendimento a crianças pobres pelas 

creches, para superar privação cultural, miséria, pobreza, negligência das famílias.  

 Quanto aos autores citados nos 142 resumos das Teses e Dissertações analisadas 

o que se observa nos dados da Tabela 4 é a grande dispersão dos autores, impedindo a 

identificação de tendências e orientações específicas. 

 Em relação aos resultados apontados nos resumos, os dados da Tabela 4 revelam 

a ênfase das pesquisas sobre a formação continuada/em serviço dos professores (60 

vezes) e sobre seus fazeres, práticas, identidade, função e formas de trabalhar (60 

vezes). Aqui também aparece a ênfase nas discussões sobre o educar e o cuidar no 

trabalho com as crianças/bebês (29 vezes).  

 Os demais resultados apontados aparecem com menor frequência, mas apontam 

para aspectos igualmente importantes para compreensão do trabalho do professor de 

creche: professores iniciantes; dilemas e tensões; história da educação infantil; conceito 

de gênero e classe social; diálogo entre teoria e prática; legislação da educação infantil; 

visão escolarizante; brincar; bom ensino na educação infantil; troca de experiências entre 

os professores; melhoria nas condições de trabalho; desvalorização do professor de 
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creche; orientações para formação de professores de educação infantil; práticas 

pedagógicas, Pedagogia, Psicologia, Ciências Sociais; professores de arte e de educação 

física; saber específico do cotidiano da creche; diferença entre creche e pré-escola; 

características de professores de creche; concepções de espaço e tempo; a creche como 

impacto positivo nas famílias; relação da escola e família; interação professor/aluno; 

fragilidade da organização didática; os saberes docentes das formadoras; vulnerabilidade 

dos bebês e despreparo para trabalhar com os mesmos; importância da documentação 

pedagógica; coordenadores que atuam em creche. 

 Após esse mapa extraído dos resumos dos 142 resumos das Teses e Dissertações 

aqui analisadas, o próximo passo da pesquisa concentrou-se na leitura, na íntegra, de 03 

teses e 04 dissertações, selecionadas especificamente por representarem trabalhos que 

oferecem um retrato detalhado da função do professor de creche nos dias atuais. 

 São elas:  

CASSAN, Elaine R. A política de educação infantil no município de Campinas/SP: 

um diálogo com as fontes documentais. Doutorado em Educação. Campinas:  

UNICAMP, 2013. 

 

GUIMARÃES, Daniela. Relações entre bebês e adultos na creche: o cuidado como 

ética. Doutorado em Educação. Rio de Janeiro: PUC/RJ, 2011. 

 

CARVALHO, Eronilda M. G. de. Cuidado, relações de gênero e trabalho docente na 

educação infantil: Um estudo de caso na pré-escola pública. Doutorado em Educação. 

Salvador: UFBA, 2007. 

 

SOUZA, Sirlene O. de. Inserção e saberes docentes na educação infantil: encontros, 

diálogos e responsividades. Mestrado em Educação. Rio de Janeiro: UFRRJ, 2015. 

 

MATTOS, Sandra J. do N. Cuidar e educar: concepções de professoras de um Centro 

de Educação Infantil na cidade de São Paulo. Mestrado em Educação. São Paulo: USP, 

2009. 

 

TROVA, Andreza G. Desafios do primeiro da docência na educação infantil. Mestrado 

em Educação. São Paulo: Uninove, 2014.  

 

DEMARTINI, Patrícia. Professoras de crianças pequenininhas: Um estudo sobre as 

especificidades dessa profissão. Mestrado em Educação. Florianópolis: UFSC, 2003. 

 

O Quadro 3, a seguir, apresenta e caracteriza essas 07 pesquisas, sendo 03 Teses 

e 04 Dissertações, organizadas em sequência: Teses seguidas das Dissertações, em ordem 

cronológica, das mais recentes, para as mais antigas.  
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Quadro 3: As pesquisas lidas na íntegra – caracterização. 
 

AUTOR/ NIVEL/ DATA/ 

TÍTULO/INSTITUIÇÃO 

A PESQUISA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

CASSAN 

Tese 

2013 

As Políticas de Educação Infantil 

no Município de Campinas/SP: 

um diálogo com as fontes 

documentais 

UNICAMP 

A pesquisa tenta compreender o processo de construção da Política de Educação 

Infantil no Município de Campinas/SP. A pesquisa foi realizada com análise de 

documentos. Foram investigados temas como: formação dos professores e o cuidar 

e educar. 

Segundo a pesquisa a formação dos professores constituiu-se como uma das 

principais chaves para a efetivação das mudanças político-pedagógicas, teóricos-

conceituais e práticas-metodológicas. 

A pesquisa discorre sobre os governos municipais em Campinas, o que deu e o que 

não deu certo. As políticas públicas que foram implantadas e aquelas que falam sobre 

a formação das profissionais da educação infantil. Juntamente com as políticas 

municipais a pesquisa faz uma análise das leis federais, a LDB e os referenciais da 

educação infantil.  

Analisa também a formação dos gestores.  

 

GUIMARÃES 

Tese  

2011 

Relações entre bebês e adultos na 

creche cuidado como ética 

PUC - RJ 

Trata-se de pesquisa realizada em uma creche pública na cidade de Rio das Pedras 

na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa foi realizada com entrevistas, 

observação e filmagem em uma sala de berçário.  

Constata que: as leis existentes nem sempre são cumpridas pelos poderes públicos; 

as salas lotadas, professoras sem condições de trabalho, falta de material e de 

formação, falta colocar essas leis em prática.  

O cuidar e educar é o tema da tese. Assim, como a maioria das publicações mostra 

que o cuidar e educar são indissociáveis e que ainda há um pensamento entre as 

professoras que cuidar refere-se a higiene e o educar ao instruir.  

Após anos da criação da creche ela continua sendo desqualificada. É vista como uma 

educação compensatória.  

A pesquisa trouxe um ponto importante que também aparece em outras publicações: 

o fato de a rotina da creche ser maçan te, os horários rígidos e a criança precisa estar 

e fazer aquilo que se comandado.  Trata o cuidado como condição menor, não no 

sentido de desqualificação, mas como um modo diferente do modelo dominante, 

desafiando práticas instituídas, podendo criar um modo de escutar, ver e relacionar-

se com as crianças, num caminho humanitário e ético. Muitas vezes a rotina do 

trabalho na creche com as exigências fazem com que o professor não tenha esse 

olhar do cuidado para com a criança, realiza os atos de cuidar de forma mecânica, a 

pesquisa deseja que o professor mude seu pensamento e suas atitudes para um cuidar 

mais humano respeitando a criança como um ser completo, é a ideia do cuidar em 

seu sentido mais amplo.   

 

CARVALHO 

Tese 

2007 

Cuidado, relações de gênero e 

trabalho docente na educação 

infantil: Um estudo de caso na 

pré-escola pública  

UFBA 

Analisa a questão da profissão de professora de educação infantil como sendo 

caracterizada como feminina e tratando do tema cuidar. 

A pesquisa é um estudo de caso envolvendo cinco professoras e dois professores da 

educação infantil no Município de Itabuna na Bahia e foram utilizados, entrevistas, 

questionários e observações.  

O trabalho analisa as questões do cuidado, discutindo a questão da maternagem no 

trabalho da professora de educação infantil. As práticas que envolvem o cuidado 

com as crianças desgastam os professores fisicamente, emocionalmente e 

mentalmente. Entender que o espaço educativo é para discussões, compreensões e 

formação dos professores (as).  

Sujeitos: professoras e professores da cidade de Itabuna-Bahia  

Metodologia: estudo etnográfico; observações e entrevistas. 

 

SOUZA 

Dissertação 

2015 

Inserção e saberes docentes na 

Educação Infantil: encontros, 

diálogos e responsividades 

UFRRJ 

O trabalho analisa os saberes, os conhecimentos e a formação dos profissionais, bem 

como as ações pedagógicas voltadas para as crianças pequenas.  

Discute como a instituição trata e recebe a criança que está iniciando na creche.  

Sujeitos: cinco professoras de uma turma de berçário.  

Metodologia: questionários, entrevistas e registro em diário de campo. 

O tema da inserção de criança pequenas na creche é pouco explorado pelas 

pesquisas.  

Propõe um olhar mais aguçado da criança, ver a criança como um ser humano que 

tem direitos e que esses direitos devem ser respeitados.  

Mostra que inserção e adaptação são diferentes.  

Afirma que a creche ainda tem um ranço assistencialista.  

Mostra a importância da presença de um pessoa de apego para a criança que 

permaneça na creche até a criança estar inserida. Nem todas as creches permitem a 



89 

presença dessa pessoa, muitas creches não aceitam a ideia de a família permanecer 

junto.  

Ausência de escuta à voz dos bebês.  

Sujeito: escola de educação infantil da UFRJ 

 

MATTOS 

Dissertação 

2009 

Cuidar e educar: concepções de 

professoras de um Centro de 

Educação Infantil na cidade de 

São Paulo 

USP 

 

A pesquisa estuda os papel das educadoras de educação infantil em uma creche da 

Rede Municipal de São Paulo. A pesquisadora entrevistou quatro professoras através 

de entrevistas semiestruturadas. A pesquisa analisou se os diferentes níveis de 

formação afetavam a ideia que as educadoras apresentam sobre o cuidar e educar. 

Constatou-se que o nível de formação não altera essa percepção. 

Foi observado na pesquisa conflito entre as educadoras (a escola) e a família. 

 

TROVA 

Dissertação 

2014 

Desafios do primeiro ano da 

docência na educação infantil  

UNINOVE 

Compreender a construção da identidade docente do professor de educação infantil. 

Investigar e analisar como os professores de Educação Infantil do município de São 

Paulo vivenciaram o seu primeiro ano de docência, compreendendo as condições e 

experiências na realização docente.  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil a palavra professor 

aparece uma única vez e outros termos para designar esse profissional são: educador 

e adulto.  

 

DEMARTINI  

Dissertação 

2003 

Professoras de Crianças 

Pequenininhas: um estudo sobre 

as especificidades dessa profissão 

UFSC 

A pesquisa analisa as especificidades da função de professora de crianças pequenas 

e a pesquisa é realizada com professoras egressas do curso de Pedagogia da UFSC. 

O trabalho foi realizado através de observações com uma professora de crianças com 

idade entre 1 ano e 6 meses e 2 anos e 6 meses. O estudo aborda a especificidade da 

educação de crianças de 0 a 3 anos, a partir da discussão sobre a função de trabalhar 

de maneira indissociável a educação e o cuidado, indicando a necessidade de 

compreender os cuidados em seus sentidos afetivo e racional.  

 

*Quadro elaborado pela autora com base no levantamento de Teses e Dissertações realizado nos Bancos: CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações).  

 

  O exame dos dados do Quadro 3 revela que as sete pesquisas analisadas incidem 

sobre a elucidação da função do professor de creche de diferentes formas: 

⎯ Constatando a desvalorização do trabalho das professoras de creche do Município de 

Campinas, por serem mulheres e as tensões existentes nas escolas pelas diversas 

formações das professoras que atuam em uma mesma escola (CASSAN, 2013); 

⎯ Afirmando a indissociabilidade do cuidar e do educar e a necessidade de uma 

formação mais adequada e específica para os professores de crianças pequenas 

(GUIMARÃES, 2011); 

⎯ Analisando a questão do cuidar que remete ao trabalho da mulher, sendo a mulher 

cuidadosa, atenciosa, carinhosa – características necessárias para ser professor de 

creche e discutindo os preconceitos ainda existentes em relação ao papel do homem 

como professor de educação infantil (CARVALHO, 2007);  

⎯ Analisando como o professor e a escola recebem a criança que está começando na 

creche; quais os saberes e conhecimentos que o professor de creche precisa ter para 

receber essa criança (SOUZA, 2015);  
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⎯ Analisando os diferentes níveis de formação das professoras de creche e a não 

interferência no modo como concebem o cuidar e o educar no trabalho com as 

crianças pequenas (MATOS, 2009); 

⎯ Identificando os desafios que as professoras iniciantes sofrem ao ingressar nas 

escolas, a desvalorização do professor de creche por estar vinculado ao papel 

feminino e as crises que o professor tem vivido em sua profissão (TROVA, 2014);  

⎯ Examinando as especificidades das professoras de crianças pequenas, por meio de 

profissionais egressas do Curso de Pedagogia (DEMARTINI, 2003). 

 No Quadro 4, a seguir, são apresentados os principais achados dessas pesquisas 

sobre a função e o trabalho do professor de creche.  

 

Quadro 4: A função e o trabalho do professor de creche  
 

Referências  Achados sobre a função e o trabalho do professor de creche  
CASSAN 

Tese 

2013 

As Políticas de Educação 

Infantil no Município de 

Campinas/SP: um diálogo com 

as fontes documentais 

UNICAMP 

Diante das políticas públicas mal resolvidas no município de Campinas as professoras 

apresentavam certo mal-estar principalmente no início da constituição dessa carreira.  

Campinas estava consolidando uma carreira das profissionais de educação infantil. 

Começava a constituir um Estatuto da categoria.   

A identidade da professora de educação infantil se (re)configura na tensão entre as 

práticas formativas, o exercício profissional e as concepções de políticas públicas 

presente na educação municipal.  

O quadro das profissionais que atuavam na educação infantil era: professoras 

concursadas e substitutas com a formação em ensino médio em Magistério; monitoras 

com pouco acesso à escolarização e sem formação específica para trabalhar com 

crianças pequenas e com grande experiência; agentes comunitários com vínculo 

empregatício sem formação específica para trabalhar com crianças pequenas.  

Em sua maioria eram: mulheres, desvalorização do trabalho por cuidar de crianças 

pequenas e sem qualificação. O que predominava: o amor, a vocação para trabalhar 

com crianças pequenas.  

Em uma mesma escola encontravam-se profissionais com formações diversas, desde 

monitoras que não possuíam formação até professoras formadas. Havia diferenças de 

funções e salariais.  

As educadoras passam a ser nomeadas de profissionais da educação infantil passando 

a ter a função de cuidar e educar, de forma integrada, a criança de 0 a 6 anos. 

A formação do profissional da educação infantil passou a ser reconhecida como 

direito, a educação e cuidado como eixos dessa formação, a creche como um espaço 

educativo, complexo, tecida por múltiplas relações entre os sujeitos, a especificidade 

do trabalho com crianças de 0 a 3 anos entre outros aspectos balizariam a formação 

dos profissionais de educação infantil.  

Segundo a pesquisa, a LDB não garantiu que a formação inicial da profissional de 

educação infantil ocorresse exclusivamente em formação de nível superior, mas serviu 

para aprofundar a discussão da formação continuada dessas profissionais.  

GUIMARÃES 

Tese  

2011 

Relações entre bebês e adultos 

na creche cuidado como ética 

PUC - RJ 

Algumas professoras só reconhecem a importância de seu trabalho quando o 

identificam a função materna. Chamam algumas crianças de filhos e a elas de mães e 

em alguns momentos desqualificam as próprias mães das crianças. 

A pesquisadora chama as profissionais que trabalham com as crianças de recreadoras, 

pois como cita a autora esse era o termo oficial utilizado para reconhecê-las no dia a 

dia da creche. As recreadoras entrevistadas apresentaram bastante afeto para com as 

crianças.  

Em algumas atividades as educadoras não souberam diferenciar o que são construções 

criadas pelas crianças que as educadoras denominam como “gracinhas”.  

As educadoras relatam que é preciso ensinar coisas para as crianças, as coisas do 

mundo, como falar, comer, andar.  
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A pesquisa foi realizada com quatro educadoras; uma formada em Pedagogia, duas 

cursando Pedagogia e uma com nível médio. 

 

CARVALHO 

Tese 

2007 

Cuidado, relações de gênero e 

trabalho docente na educação 

infantil: Um estudo de caso na 

pré-escola pública  

UFBA 

As conquistas das creches e da educação infantil foram muitas, principalmente com 

relação à legislação. Temos o ECA, a LDBN, o Plano Nacional de Educação e o 

FUNDEB. Entretanto, essas conquistas não aparecem na prática, nas escolas, nos 

trabalhos dos professores de creche.  

A função assistencialista continua associada às atividades desenvolvidas nas creches 

e nas pré-escolas. E permanece a ideia da mulher como professora por ser amorosa, 

educadora e passiva.  

Muitas crianças para pouco professor: o cuidado passa a ser prioridade com um só 

professor para dar conta de todo o trabalho de higiene, alimentação e troca.  

O trabalho docente com crianças pequenas tem sido realizado de forma contraditória 

e sem legitimidade profissional. 

A presença de homens na educação infantil ainda gera preconceito.   

O tema cuidar e educar aparece no discurso como sendo indissociáveis.  

Formação dos professores: a maioria com nível médio em magistério. Há a 

necessidade de cursos de formação, capacitação e melhorias salariais.  

A profissão de educação infantil necessita de algumas definições: pontuar o 

significado de ensino fundamental e educação infantil; esclarecer os significados de 

cuidar/educar; traçar características e perfis da educadora e do professor, visando a 

valorização dos aspectos presentes na cultura infantil.  

O processo de formação não acontece no vazio, necessita de troca de experiências, 

aprendizagens e interações sociais.  

A formação dos professores de educação infantil pauta-se na ideia da escolarização, 

necessitando de uma formação inicial e continuada voltada para as características das 

crianças pequenas.  

SOUZA 

Dissertação 

2015 

Inserção e saberes docentes na 

Educação Infantil: encontros, 

diálogos e responsividades 

UFRRJ 

A inserção da criança na creche é vista com negligência, pelas diferentes formas de 

organizar esse período.  

O professor precisa refletir sobre suas ações pedagógicas e isso requer desse professor 

conhecimentos específicos.  

Considerar a criança como sujeito social e de cultura, que interage, manifesta 

interesse, registrando sua marca em sua vivência na creche.  

A escola deve ser vista como local de trabalho e de aprendizagem. 

A formação do professor se dá a partir do diálogo e da escuta.  

Há práticas docentes recorrentes nas creches que são utilizadas pelos professores e 

que não ajudam na inserção da criança. 

O improviso tão usado na educação infantil e a ausência de ações tão concretas que 

faça a creche ter um caráter pedagógico oficial e entendido como direito da criança.  

Os profissionais não tem conhecimento, preparo e experiência.  

Problemas estruturais e organizações nas instituições e ausência de ações de formação 

dos professores geram mal-estar entre família e escola.  

Há necessidade de reflexão conjunta em uma formação continuada. 

 É necessário que o professor tenha conhecimentos sobre diversos aspectos do 

desenvolvimento infantil, sensibilidade com o contato com os pais, entendimento da 

educação enquanto direito da criança, consciência dos papéis a desempenhar, auxílio 

aos pais, ações práticas e possíveis de se desempenhar.  

Necessidade de troca entre os professores e a equipe da escola com ações de formação 

sistemáticas e planejamento institucional com toda a equipe.  

A escola é o local ideal para acontecer a formação. Tem-se a prática e a teoria.  

A exigência de uma formação em nível superior para os professores que atuam em 

creche. 

Saberes experenciais – no decorrer do trabalho a autora deparou-se com alguns 

professores que não possuíam experiência com crianças pequenas e que estavam 

aprendendo na prática.  

MATTOS 

Dissertação 

2009 

Cuidar e educar: concepções 

de professoras de um Centro 

de Educação Infantil na cidade 

de São Paulo 

USP 

A pesquisa constatou que a formação que as educadoras possuem não interfere no 

modo como elas concebem o educar e cuidar e que a formação prévia exigida por lei 

tem funcionado apenas como um pré-requisito para entrar na área e que nem sempre 

essa formação transforma as concepções que as educadoras têm sobre o cuidar e 

educar e sobre suas práticas pedagógicas.  

Professoras que atuam com crianças de 4 a 6 anos são as que possuem curso superior 

e para as que atuam com as crianças pequenas não é necessário ter formação. 

Entende-se que a questão da desvalorização da função do professor de creche vem da 

ideia de que esse é um trabalho feminino e de maternagem. O cuidar ainda hoje é visto 

como um trabalho menor, sem valorização, pois remete ao feminino, à mulher, à 

criança pequena.   
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Houve muitos avanços na educação infantil e hoje encontramos uma quantidade maior 

de trabalhos sobre o assunto e de teóricos interessados em discutir a educação infantil. 

O professor precisa conhecer suas visões e concepções sobre o cuidar e educar, sendo 

fundamental que a professora entenda e compreenda o seu papel.  

A formação continuada oferecida pela escola, ou pela Secretaria Municipal de 

Educação precisa melhorar e ser revista para atender as crianças pequenas com 

qualidade e a formação prévia ainda precisa de transformações para oferecer uma base 

para o trabalho na educação infantil, especificamente com crianças de 0 a 3 anos.  

TROVA 

Dissertação 

2014 

Desafios do primeiro ano da 

docência na educação infantil  

UNINOVE 

A pesquisa identificou os desafios enfrentados pelos professores da educação infantil 

iniciantes, desafios enfrentados com seus pares e na ausência de estrutura na 

instituição em que trabalham esses professores.  

A entrada dos professores iniciantes na carreira do magistério se dá de forma abrupta 

e repentina, esses profissionais assumem salas sem nenhuma preparação. Muitas vezes 

têm o colega mais “experiente” para se apoiar e para “copiar” algumas práticas.  

A profissão docente vai sendo construída à medida que o professor articula o 

conhecimento teórico-acadêmico à cultura escolar e à reflexão de suas práticas.  

Segundo a pesquisa as professores de educação infantil de creche não se enxergam 

como docentes. Em alguns casos por não terem uma sala com todas as características 

de uma sala de aula e pela questão do cuidar que se aproxima da maternagem. Essa 

profissional está construindo a sua identidade.  

Professora de educação infantil é uma profissão feminina e tem-se a ideia de 

professora-mãe com todas as características de uma mãe, cuidadosa, zelosa, amorosa. 

O professor tem vivido uma crise em sua profissão, ainda não constituiu a sua 

identidade docente. A formação docente sofre uma morosidade e se desenvolve por 

meio de apreciações e apropriações do mundo escolar, nas relações de convívio social 

e nas práticas docentes.  

A identidade do professor se dá na troca de experiência e no convívio com seus pares. 

As professoras pesquisadas relataram a importância de elas terem se formado no curso 

superior, o quanto isso as ajudou a serem melhores professoras e pessoas. Citaram que 

um dos problemas da profissão não são as crianças e sim as relações com seus pares. 

As professoras entrevistadas querem continuar na educação infantil.  

 

DEMARTINI  

Dissertação 

2003 

Professoras de Crianças 

Pequenininhas: um estudo 

sobre as especificidades dessa 

profissão 

UFSC 

A questão do cuidar e do educar é analisada pela pesquisadora como um fator 

importante para entender as diferenças que ocorrem entre as auxiliares e as 

professoras. As auxiliares ficam com o cuidar e as professoras ficam com o educar. A 

formação dessas duas profissionais difere. As auxiliares possuem o ensino 

fundamental incompleto – em alguns casos o ensino médio – e as professoras o ensino 

superior. Como o cuidar e o educar são entendidos como sendo indissociáveis, a 

auxiliar é um cargo que deixa de existir e a professora passa a ser a única responsável 

pelas crianças e a exigência da formação em curso superior. 

A pesquisadora destaca a afetividade tão importante nas relações entre professor e 

criança ainda mais se tratando da educação infantil.  

A profissional da educação infantil começou a ser reconhecida como tal após a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Assim como seus 

direitos, plano de carreira, salários, reconhecimento.  

Outro tema importante que aparece na pesquisa de Demartini é o fato de a professora 

de crianças pequenas não ser reconhecida e nem valorizada socialmente por se 

entender que “não é necessário ter formação” para trabalhar com esse público.  

A pesquisa aponta que alguns requisitos básicos a professora de educação infantil 

precisa ter: paciência, afeto e gostar de crianças. 

O curso de Pedagogia precisa estar mais preparado ao formar professores para a 

educação infantil, nem sempre o que aprende na teoria será utilizado na prática.  

A carga horária das professoras pesquisadas não contribui para que elas consigam 

fazer os registros e dar conta da documentação.   

*Quadro elaborado pela autora com base no levantamento de Teses e Dissertações realizado nos Bancos: CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações).  

 

 Os dados do Quadro 4 permitem mostrar os achados mais recorrentes nas 

pesquisas analisadas na íntegra:  

⎯ A profissão de professor de creche é regulamentada, mas não valorizada. Os 

professores gostam do que fazem, mas não se sentem valorizados; 
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⎯ A identidade não está “construída” para os professores de creche. Esses profissionais 

ficam na dúvida entre o cuidar e o educar. Realizam o cuidar e em separado realizam 

o educar; 

⎯ As práticas tendem a se caracterizar ou pelo assistencialismo ou pela escolarização; 

⎯ Falta formação, tanto inicial quanto continuada, especificamente voltada para as 

características da educação infantil, da criança e do professor dessa faixa de 

escolaridade; 

⎯ Falta conhecimento a respeito das crianças pequenas, sobre o que as crianças podem, 

sabem e são capazes de fazer – os professores desconhecem as capacidades que as 

crianças pequenas possuem; 

⎯ O papel da mulher como sendo zelosa, carinhosa e atenciosa como imagem ideal 

para ser professora de creche, pois segundo os trabalhos, nas entrevistas, o discurso 

de que a mulher é adequada para trabalhar como professora de creche é bem forte, 

levando à questão de gênero e aos preconceitos decorrentes, ligados à ideia de que o 

cuidar é coisa de mulher e a preconceitos com relação ao homem como professor de 

creche; 

⎯ A formação continuada é reiteradamente apontada como importante na construção 

dos saberes docentes dos professores de creche, assim como a troca de experiência e 

de conhecimentos entre pares e a afirmação da escola como espaço adequado para a 

formação, reunindo a teoria e a prática;  

⎯ A falta de formação leva o professor iniciante a copiar o professor mais experiente e 

nem sempre esse professor mais experiente é o que possui a melhor maneira de 

trabalhar. Assim, o professor iniciante copia atitudes e procedimentos que são 

duvidosos;  

⎯ Outro ponto importante que apareceu nas leituras relaciona-se a dois pontos 

específicos: a) o número de crianças ser elevado para uma única professora e b) o 

fato de a carga horária das professoras ser muito longa – o que torna o tempo para 

registrar curto, já que as atribuições ocupam a maior parte do tempo diário;  

⎯ Definir a profissão de professor de creche, entender melhor o cuidar e educar 

precisam estar presentes centralmente na formação em nível superior do professor de 

creche;  
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⎯ Houve muitos avanços desde a legislação para a educação infantil, entretanto a teoria 

ainda não conversa com a prática, falta atrelar teoria com a prática e a legislação ser 

cumprida pelos poderes públicos, já que muitas situações ainda acontecem e são 

denunciadas nas pesquisas: número excessivo de crianças nas salas, falta de vagas, 

profissionais que não tem a formação exigida por lei;  

⎯ A maternagem continua presente em alguns estudos, que registram profissionais sem 

formação adequada, que tratam as crianças como sendo seus filhos, confundindo o 

cuidar, como sendo um cuidar de mãe e não permitindo que a criança tenha 

autonomia para tomar suas próprias decisões, são profissionais que, por falta de 

conhecimento, acreditam que a criança pequena não pode fazer nada por sim mesma; 

⎯ A escola como espaço de formação e de escuta, a importância da escuta, do outro 

que fala para que o professor possa enxergar alguns pontos que ele ainda não percebe, 

a troca de experiência que acontece na escola – são aspectos fundamentais para que 

os professores possam tirar dúvidas, desabafar, entender alguns conceitos e como 

funciona o atendimento na creche.  

 Diante do exposto vale chamar aqui, para o debate, a pesquisadora Marineide de 

Oliveira Gomes que, em seu trabalho no livro Formação de professores na Educação 

Infantil, traz algumas questões que vão ao encontro do que as pesquisas trouxeram como 

resultados, em especial no que diz respeito à desvalorização dos profissionais de creche. 

Existe uma crise de identidade dos professores de creche, pois eles não se veem como 

professores. Em alguns momentos sim, mas na maioria do tempo não. A maternagem está 

muito presente na vida desses profissionais que, em muitos casos, se apresentam como 

cuidadores, que apenas tomam conta das crianças. Segundo a autora,  

 

Nesse cenário ambíguo de tarefas em que sua identidade era tecida, a noção de 

pertença profissional ficava prejudicada, assim como os saberes profissionais e 

a reflexão sobre a própria instituição educacional, em decorrência da grande 

mobilidade de pessoal existente nessas instituições. Vale ressaltar que a 

consciência das educadoras de creche sobre a dimensão institucional da 

profissão se mostrou escassa se comparada à das professoras de pré-escola, que 

manifestaram uma cultura profissional consolidada. (GOMES, 2013, p. 207).  

 

 

 No trabalho de Gomes, as professoras de educação infantil e as estagiárias que 

iriam trabalhar na educação infantil se ressentiam de que os saberes teóricos aprendidos 

na Universidade não eram suficientes para que elas pudessem trabalhar em uma creche. 

Essas profissionais apresentaram muitas dúvidas e conflitos.  
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O estágio serviu para promover parcerias entre as profissionais – o que mostra 

que, se o estágio for bem realizado, resulta em pontos positivos, especialmente no que 

tange à troca de experiências entre as professoras formadas e as estagiárias. Essa troca 

auxilia a ambas na resolução dos conflitos, dando segurança para que elas possam 

trabalhar com as crianças pequenas sem ter receio.  

A identidade profissional das professoras de creche após o trabalho realizado por 

Gomes avançou para um melhor entendimento das múltiplas interações existentes na 

creche e essas professoras puderam compreender melhor como se caracterizam os seus 

saberes e fazeres docentes com crianças pequenas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

As análises realizadas até aqui permitem constatar a centralidade atribuída ao 

professor de creche - sua função e trabalho na creche – nas Teses e Dissertações 

estudadas, o que, por sua vez, permite afirmar que a hipótese norteadora desta pesquisa – 

“As pesquisas mais recentes sobre creches brasileiras tendem a abordar a dicotomia 

cuidar/educar, secundarizando as discussões sobre o trabalho dos professores no exercício 

de suas funções” – foi em parte confirmada.  

De fato, a dicotomia cuidar/educar está presente em todas as pesquisas e resumos 

analisados, mas as discussões sobre o trabalho dos professores não estão secundarizadas 

nessas pesquisas, aparecendo também como tema central.  

 As pesquisas revelam que tais funções ainda não estão claramente definidas para 

os professores e demais agentes da creche e que o professor de creche é uma profissão 

em construção – que está tentando se entender e se reconhecer como um profissional da 

educação ganhando identidade.  

Apesar das creches terem sido transferidas para as Secretarias de Educação, ainda 

persiste a ideia de que creche é um local de cuidado e guarda da criança e que, sendo 

assim, não há a necessidade de um trabalho mais especializado nesse espaço, ou seja, o 

profissional que atua na creche não precisa de formação especializada.  

Por meio das leituras e análises dos trabalhos e autores, pode-se dizer que ainda 

há um distanciamento entre as nomenclaturas utilizadas nos documentos legais 

norteadores do trabalho nas creches e a própria prática.  

A distância entre a teoria e a prática permanece. Falar que se é professor de creche 

e atuar em creche são duas coisas bem diferentes e que na prática o professor de creche é 

visto como alguém que cuida. O cuidar como maternagem está muito presente nas 

instituições. Até mesmo a equipe escolar vê professor de creche como um “cuidador”, 

“aquele que satisfaz as necessidades das crianças”. A preocupação maior na creche é com 

relação ao bem-estar da criança, se a criança está bem, está limpa, não está machucada. 

A família também tem esse pensamento sobre o cuidar. Esse pensamento está presente 

em nossa sociedade há muito tempo. Desde a criação das creches que tinha a função de 

cuidar das crianças, principalmente das crianças oriundas da classe pobre. Apesar de toda 

a legislação vigente atualmente – a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, os Referenciais Curriculares – esse pensamento é muito forte.  
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A importância da creche para muitas famílias é uma realidade e em muitos casos 

essas famílias só têm a creche para poder ficar com seus filhos, a função da creche todo 

o trabalho que ela proporciona para as crianças oferecendo às mesmas muitas novidades, 

mundos diferentes e oportunidades que em casa essas crianças não teriam, é uma 

promoção social e cultural importante, entretanto ainda falta muito para que a creche seja 

vista como uma instituição realmente necessária do ponto de vista formativo e educativo. 

 Partindo do que os documentos oficiais e as próprias pesquisas aqui analisadas 

estabelecem ou apontam como práticas adequadas para a educação infantil e as creches, 

a questão passa a ser como definir o trabalho do professor de creche e sua formação. 

 Os mesmos estudos aqui analisados apontam os traços comuns necessários: o 

respeito pela criança; a garantia de condições de autonomia para as crianças; ambiente e 

interações acolhedoras e estimulantes; diálogo, observação e apoio do adulto sempre.  

O que se pode, finalmente, observar com base nos resultados obtidos com o exame 

das pesquisas é que, apesar das conquistas na área de Educação Infantil, que permitiram 

reconhecer os direitos específicos da criança, esses traços apontados não se  manifestam, 

necessariamente, na organização e funcionamento das  creches, ou nas práticas e 

conhecimentos dos profissionais que lá atuam – que nem sempre são coerentes com as 

proposições teóricas e legais.  

Mesmo assim, se os resultados das pesquisas analisadas apontam ambiguidades, 

carências, dificuldades, envolvendo professores e crianças no dia a dia das creches, esses 

mesmos resultados têm levado também à afirmação do objetivo educacional das creches, 

atendendo ao direito das crianças a estímulos e aprendizagens desde o nascimento. 

Direito esse estabelecido internacionalmente desde a Declaração dos Direitos da 

Criança pela ONU, em 1969 e pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

firmada pela Unesco, em 1990, em Jomtien, na Tailândia. Em âmbito nacional, direito 

também garantido pela Constituição brasileira de 1988, em seu art. 227, pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente e, mais especificamente, pela Lei n.9394/96 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional.  

Isso significa assegurar os direitos das crianças e o direito das famílias de contar 

com uma instituição que ofereça serviços adequados de cuidado e educação, com 

profissionais devidamente preparados para isso. 

 

Vale então finalizar estas considerações, retomando trecho da epígrafe que abriu 

esta Dissertação: 
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(...) se por um lado, uma educação democrática considera a criança enquanto 

cidadã com direitos que devem ser assegurados, por outro, esta visão não pode 

ser enfraquecida por um assistencialismo e mesmo por um paternalismo que 

mitifique os poderes da educação, encarando-a como panacéia para todos os 

males de uma sociedade profundamente marcada pelas desigualdades sociais. 

(KRAMER, 2011, p.131)  

 

A luta continua...  
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APÊNDICE 1:  Roteiro para análise dos resumos das pesquisas selecionadas3 

 

1. Dados gerais 

Autor: 

Título da pesquisa:  

Área de conhecimento:  

Ano de publicação:  

Instituição:          USP ( )        PUC-SP (   )     

Cidade onde se realizou a coleta de dados:  

Ano de defesa:      

Orientador (a):   

Nível: (   ) Mestrado      (   ) Doutorado  

 

2. Metodologia 

Foco da pesquisa:  

Justificativa: 

Objetivos: 

Questões de pesquisa:  

Hipóteses: 

Sujeitos investigados:  

Forma de obtenção dos dados:  

Forma de apresentação dos dados:  

 

3. Definições, conceitos, apoios teóricos e outros autores citados.   

 

4.  O que aponta a pesquisa sobre professor de creche 
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APÊNDICE 2:  Listagem completa das Teses e Dissertações selecionadas por resumo (Total:142) – Descritores: Função social da creche e 

Professor de creche – Período: 2000-2015 

 
AUTOR 

DATA  

LOCAL 

ÁREA 

TÍTULO FOCO/OBJETIVO METODOLOGIA/ 

SUJEITOS 

AUTORES 

CITADOS 

RESULTADOS 

FLORES 

2000 

UFRGS 

EDUCAÇÃO 

Conversando com educadoras 

e educadores de berçário: 

relação de gênero e de classe 

na educação infantil  

Foco de interesse a 

educação infantil, 

crianças de 0 a 6 anos de 

idade. Tendo como 

objetivo o ser /estar/ 

um(a) educador(a) de 

bebês   

30 educadoras e 5 

educadores 

Cinco escolas municipais 

de Porto Alegre/RS  

Piaget, Paulo 

Freire, 

Vygostky, 

Wallon 

Caráter e construção das 

instituições para bebês 

Destaca-se, a partir desta 

pesquisa, a importância de 

que as políticas de formação 

inicial e em serviço para 

profissionais da Educação 

Infantil contemplem estudos 

sobre a história da Educação 

Infantil e sobre os conceitos 

de relações de gênero e de 

classe social, em suas 

interfaces com a Educação e, 

em especial, com a educação 

de crianças pequenas. 

NOVELLO, 

2000 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

Educação infantil e contexto 

municipal: o caso de Joaçaba 

SC 

Estudo sobre as 

características das 

instituições e dos 

profissionais da educação 

infantil do município de 

Joaçaba, após a 

promulgação da 

Constituição de 1988, do 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990, da 

Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 

1996 e da Lei do Fundo 

de Manutenção e 

Pesquisa em 100% das 

instituições de educação 

infantil do perímetro 

urbano da cidade de 

Joaçaba, objetivando uma 

análise comparativa entre 

o período anterior e 

posterior a promulgação 

das últimas leis sobre a 

educação. 

Aplicou-se dois 

questionários: o perfil das 

instituições e o perfil das 

profissionais e entrevistas 

__________ Com a pesquisa abriu-se 

espaço para discussões e 

definições de estratégias 

para, consequentemente, 

reverter o atual 

congelamento dado à 

educação infantil, tentando 

encontrar o elo de ligação 

entre as leis e a sua 

aplicabilidade 

É preciso protestar, 

denunciar e lutar por 

resultados, pois pode-se 

comprovar que a legislação 
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Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de 

Valorização do 

Magistério de 1996. 

semiestruturadas com 

profissionais da secretaria 

da educação.  

não garante a concretização 

dos grandes objetivos 

educacionais. A legislação é 

necessária e deve ser 

utilizada como um 

instrumento favorável na luta 

pela educação pública ideal. 

 

 

STRENZEL 

2000 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

. A Educação Infantil na 

produção dos Programas de 

Pós-Graduação em Educação 

Infantil no Brasil: indicações 

pedagógicas das pesquisas 

para a educação das crianças 

de 0 a 3 anos' 

O objetivo foi investigar 

se havia produção 

científica sobre a 

educação de crianças 

menores de 3 anos e quais 

as indicações dessas 

produções para o 

desenvolvimento das 

práticas pedagógicas  

Toma como base os 

resumos das teses e 

dissertações entre os anos 

de 1983 a 1998. 

Coleta de dados pela 

Anped em CD-Rom. 

__________ O resultado do trabalho foi 

que pode-se afirmar que as 

indicações mais diretas para 

o desenvolvimento das 

práticas pedagógicas 

surgiram a partir do campo 

da Pedagogia e mais 

indiretamente surgiram 

outras a partir dos campos da 

Psicologia, das Ciências 

Sociais e da Educação Física. 

 

 

 

FERNANDES 

2000 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

Grupos de formação-análise 

de um processo de formação 

em serviço sob a perspectiva 

dos professores da Educação 

Infantil 

 O trabalho teve como 

objetivo compreender os 

sentidos e significados 

formulados pelos 

professores da Educação 

Infantil da rede municipal 

de Florianópolis sobre a 

sua própria formação por 

eles vivenciada nos 

grupos de formação entre 

1994 a 1996.  

Investigou os documentos 

gerados pela Secretaria 

Municipal de Educação.  

232 textos escritos pelos 

professores e entrevistas 

realizadas com dois 

coordenadores dos grupos 

de formação e quatro 

professores. 

__________ Os grupos de formação 

romperam com a perspectiva 

“clássica” de formação em 

serviço, visto quer foram 

planejados, executados e 

avaliados com a 

protagonização ativa dos 

professores envolvidos.  

RIVERO 

2001 

Da educação pré-escolar à 

educação infantil: um estudo 

Investigou a formação 

dos professores de 

___________________ ___________ Permite dizer que a 

formação que a habilitação 
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UFSC 

EDUCAÇÃO 

das concepções presentes na 

formação de professores no 

Curso de Pedagogia 

educação infantil a partir 

das visões das crianças, 

de professor e de 

educação infantil durante 

as duas décadas da 

Habilitação de Educação 

Infantil no curso de 

Pedagogia da UFSC. 

vem propiciando aos seus 

alunos uma rica discussão 

teórica, fruto de um 

permanente diálogo com as 

produções recentes da área. 

As alunos reivindicam uma 

maior aproximação das 

crianças durante a formação 

em educação infantil. 

KULISZ 

2001 

PUCRS 

EDUCAÇÃO 

Prática pedagógica de 

educação infantil: indicações 

para a construção de um 

referencial pedagógico 

Foco centrado no estudo 

investigando sobre as 

práticas pedagógicas de 

professoras que atuam na 

educação infantil e que 

são identificadas como 

docentes que 

desenvolvem um bom 

ensino. 

Construir um referencial 

pedagógico na formação 

de professores e da 

educação infantil 

8 professoras que foram 

indicadas por 

desempenharem um bom 

ensino. Utilizou-se dois 

instrumentos: construção 

de um inventário de 

desempenhos docentes e 

uma entrevista 

semiestruturada e gravada 

__________ A necessidade de para o 

estabelecimento de um bom 

ensino na educação infantil, 

basear-se o fazer 

educacional na ação 

dialógica e participativa, 

numa constante atitude de 

ação-reflexão-ação e a 

importância da educadora 

reconhecer-se como pessoa e 

profissional.  

NAZARIO 

2002 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

A “boa creche” do ponto de 

vista das professoras de 

educação infantil  

Buscou apreender alguns 

aspectos considerados 

pelas professoras quando 

se referem a uma boa 

creche 

Depoimentos e análises de 

diferentes produções 

teóricas da área da 

educação 

__________ A educação infantil ainda se 

apresenta impregnada pela 

visão assistencialista dos 

tempos em que a creche foi 

criada para atender as 

crianças oriundas de famílias 

pobres. 

DREWINSKI 

2002 

UEM 

EDUCAÇÃO 

Integração das creches 

públicas ao sistema de ensino 

no Brasil: limites e 

possibilidades 

Analisar a produção 

histórica da dicotomia 

cuidar x educar nas 

políticas de educação 

infantil brasileira a fim de 

evidenciar quais são os 

limites e as possibilidades 

________________ __________ Formou uma dupla trajetória 

entre creches e pré-escolas, 

as quais, com funções 

específicas, realizaram 

ambas as funções, porém 

dando ênfase ao cuidado ou 

ao ensino, conforme a 
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da integração das creches 

ao sistema educacional 

origem social das crianças 

beneficiárias do seu serviço.  

Desafio de superar as 

dicotomias historicamente 

construídas.  

ÁVILA 

2002 

UNICAMP 

EDUCAÇÃO 

As professoras de crianças 

pequenininhas e o cuidar e 

educar 

Objetivo foi descrever, 

analisar e discutir as 

atividades profissionais 

no contexto de relações 

entre as monitoras de 

Educação Infantil e as 

crianças.  

Estudo de caso das 

práticas educativas das 

professoras de crianças de 

0 a 3 anos num Centro de 

Educação Infantil 

(CEMEI) da cidade de 

Campinas. 

Metodologia: filmagem 

em vídeo, entrevista com 

uma das professoras, 

conversas informais, 

registros nos diários de 

campo, análise dos 

documentos sobre seu 

trabalho e o das crianças.  

__________ O cuidar e o educar são 

indissociáveis. Quando as 

monitoras e professoras 

atuavam juntas, tornavam-se 

adultos inteiros, educando 

crianças inteiras. O espaço 

físico foi entendido como 

um terceiro educador.  

SCHULTZ 

2002 

UNESP/MARÍLIA 

EDUCAÇÃO 

TESE 

A criança em situação de 

berçário e a formação do 

professor para a Educação 

Infantil' 

Os objetivos da presente 

tese são os de detectar as 

necessidades 

psicoeducacionais dos 

bebês de 3 a 18 meses e a 

situação de atendimento a 

essas necessidades nos 

berçários ligados ao 

Sistema Nacional de 

Ensino e mostrar que o 

professor atuante em 

instituições que atendem 

crianças nesta faixa etária 

precisa de formação 

profissional obtida no 

Ensino Superior. 

Creche filantrópica que 

atende 70 bebês de 0 a 3 

anos completos em 

horário integral. 

17 bebês constituíram 

objeto de investigação. 

 

Perspectiva 

winnicottiana 

Bogdan e 

Biklen 

Revela que os bebês de 

menos idade permanecem 

mais abandonados. 

Específica sua 

vulnerabilidade 

psicossomática e os efeitos 

permanentes de erros 

cometidos por pessoas 

despreparadas. Denuncia o 

descaso das autoridades pela 

Educação Infantil, 

evidenciado pelo 

afrouxamento da legislação 

e pelo financiamento 

insuficiente destinado à área. 

Mostra que a Educação 
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Infantil incluída no Sistema 

de Ensino proposto desde a 

nova LDB/96 é destinado a 

todos, mas utilizado 

prioritária e tradicionalmente 

pelas classes populares e 

deve valorizar a cultura de 

origem da criança, 

permitindo-lhe, 

progressivamente, 

compreender a dominação 

que sofre e questioná-la, 

instrumentalizando-se  

 

DEMARTINI 

2003 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

Professores de crianças 

pequenininhas: um estudo 

sobre a especificidade desta 

profissão 

Aprofundar o 

conhecimento sobre as 

práticas pedagógicas 

dessas professoras 

quanto: às funções que 

exercem, conhecimento 

necessários para o 

exercício da função e as 

condições concretas de 

trabalho.  

Uma professora e crianças 

de 1 ano e 6 meses a 2 

anos e 6 meses em uma 

creche pública municipal 

de Florianópolis. 

Entrevistas realizadas com 

egressas do curso de 

Pedagogia da UFSC 

_________ Ser professora de crianças 

pequenininhas ainda é uma 

atividade que vem 

construindo sua 

especificidade, ora 

aproximando-se de práticas 

escolares, ora se 

aproximando de práticas 

espontaneístas, e ainda, em 

alguns momentos buscando 

romper com estes dois 

modelos e avançando em 

direção à construção da 

pedagogia da educação 

infantil. 

RODRIGUES 

2003 

UNICAMP 

EDUCAÇÃO 

A formação política do 

professor de educação infantil: 

entre a construção coletiva 

histórica e a regulamentação 

das competências do modelo 

neoliberal 

Objetivo buscar uma 

leitura do caráter político 

acrítico da Pedagogia do 

“Aprender a Aprender”.  

Análise filosófica de linha 

materialista histórica 

sobre as novas 

regulamentações 

propostas para a formação 

dos professores em 

especial o professor de 

___________ Participar da construção de 

uma identidade dos 

profissionais da educação e 

da constituição, enquanto 

sujeitos críticos e 

transformadores, de um 
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educação infantil após a 

promulgação da 

LDB/1996 

projeto político de formação 

emancipatória. 

MEZACASA 

2003 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

Formação continuada: o 

programa oficial sob o olhar 

das profissionais de educação 

infantil 

Foi analisar como o 

Programa de 

Desenvolvimento 

Profissional Continuado 

Parâmetros em 

Ação/Educação Infantil 

(PDPC/PA-EI) foi 

recebido pelas 

profissionais de educação 

infantil do município de 

Concórdia/SC. 

Analisar a formação 

continuada que estava 

sendo oferecida pela 

Secretaria Municipal de 

Educação de Concórdia 

anteriormente e 

paralelamente ao 

programa oficial do 

governo federal 

(PDPC/PA). 

Sujeitos: profissionais 

envolvidas nos programas 

de formação  

Metodologia: entrevista e 

a análise documental  

 

__________ 

A análise das informações 

obtidas indica a ineficiência 

da modalidade de formação 

continuada que fundamenta 

o PDPC/PA-EI, a 

desarticulação do conteúdo 

do Programa com a 

especificidade da educação 

infantil e a intrínseca relação 

entre o conteúdo do 

Programa e a formação 

continuada oferecida pela 

SEMED de Concórdia SC. 

TRISTÃO 

2004 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

Ser professora de bebês: um 

estudo de caso em uma creche 

conveniada 

Objetivo: conhecer, 

caracterizar, descrever e 

analisar como se constitui 

a prática pedagógica de 

professoras de bebês 

(crianças de zero a um 

ano) de uma creche 

conveniada em 

Florianópolis/SC para 

definir o fazer 

profissional das 

Estudo de caso com 

levantamento histórico 

Anotações no caderno de 

campo e registros 

fotográficos  

Sujeitos: professora 

responsável pelo grupo de 

bebês  

_________ Através da análise do 

material coletado constatou-

se que o trabalho docente 

realizado com as crianças 

tão pequenas está enraizado 

na concepção de infância 

que essas profissionais 

desenvolvem na prática 

cotidiana, concebendo o 

bebê como um corpo em 

desenvolvimento. O cuidado 

com o outro foi uma marca 
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professoras que atuam 

com as crianças  

da ação docente provocando 

uma discussão sobre o 

binômio cuidar/educar. O 

trabalho pretendeu contribuir 

para o debate mostrando 

uma forma de trabalho 

docente com crianças nos 

seus primeiros anos de vida.  

ASSIS 

2004 

UFSCAR 

EDUCAÇÃO 

Representações de 

professoras: elementos para 

refletir sobre a função da 

instituição escolar e da 

professora de Educação 

Infantil 

Objetivo: analisar as 

representações que as 

professoras de Educação 

Infantil elaboram sobre a 

função da instituição 

escolar na qual exercem 

seu ofício e sobre o seu 

papel como professora.  

Entrevistas 

semiestruturadas  

Análises baseadas na 

Psicologia Histórico-

Cultural 

___________ As professoras possuem uma 

visão escolarizante da 

função da instituição de 

Educação Infantil e tendem a 

separar o cuidar-educar-

brincar. A brincadeira ocupa 

um papel secundário. 

Espera-se que a pesquisa 

possa subsidiar a reflexão 

sobre a função da instituição 

e do professor de Educação 

Infantil com vistas à 

caracterização de uma 

função social para essa etapa 

da educação que tenha um 

eixo a tríade cuidar-educar-

brincar. 

FERNANDES 

2004 

UNIVALI 

EDUCAÇÃO 

Representação social do bom 

professor da educação infantil 

Objetivo: caracterizar a 

representação social de 

um bom professor de 

educação infantil 

buscando compreender 

como os elementos do 

discurso acadêmico são 

incorporados em 

acadêmicas do primeiro e 

do último ano de 

Pedagogia da Univali 

Acadêmicas do primeiro e 

do último ano do curso de 

Pedagogia da Univali 

Primeira etapa-técnica de 

associação livre 

apresentando a expressão 

“bom professor de 

educação infantil”; 

segunda etapa-solicitou 

caracterizar os atributos 

mais frequentes 

___________ Considerou-se que além de 

ensinar, o bom professor 

deve fazer o aluno feliz. 

Estes resultados evidenciam 

a necessidade de se levar em 

conta os significados, as 

representações que estão 

subjacentes à organização do 

conhecimento, para, com 

base numa reflexão crítica, 

reorientar olhar para as 
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mencionados na primeira 

etapa. 

ações desenvolvidas no 

curso de Pedagogia da 

Univali, contribuindo para o 

redimensionamento das 

práticas pedagógicas que 

visem à qualificação do 

professor da educação 

infantil. 

SANTOS 

2004 

FCT/UNESP 

EDUCAÇÃO 

Contribuições da formação 

contínua em serviço para a 

construção da identidade do 

profissional de educação 

infantil 

Objetivo: identificar e 

analisar os elementos do 

Programa de formação 

Contínua em Serviço 

(PFCS)  

Local: Centro de 

Convivência Infantil 

(CCI) Chalezinho da 

Alegria da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da 

Unesp de Presidente 

Prudente  

Sujeitos: 10 

recreacionistas e 

auxiliares de 

recreacionistas nomeadas 

“educadoras” 

___________ _______________________

__________ 

BONETTI 

2004 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

A especificidade do professor 

de educação infantil nos 

documentos que tratam da 

formação após a LDB 9394/96 

Objetivo: verificar se a 

especificidade é 

reconhecida e como é 

tratada no âmbito dos 

documentos que abordam 

a formação inicial de 

professores para a 

educação básica 

elaborados após a LDB 

9393/96 buscando 

identificar o 

reconhecimento e 

tratamento dado à 

docência na primeira 

etapa da educação básica  

Análise dos documentos: 

Referencial para a 

Formação de professores 

– 1998, Proposta de 

Diretrizes para a 

Formação Inicial de 

Professores de Educação 

Básica em Curso de Nível 

Superior, Parecer do 

conselho nacional de 

Educação n.009/2001 

__________ Fica assim a docência da 

educação infantil 

subordinada à docência do 

ensino fundamental, e a 

formação inicial segue o 

mesmo princípio de 

adaptação, secundarizando 

as especificidades da 

atuação na educação infantil 

e o preparo para atuar com 

crianças de 0 a 6 anos 
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TELES 

2004 

UNIVERSIDADE DE 

UBERABA 

EDUCAÇÃO 

Características da mediação de 

aprendizagem em Educação 

Infantil: indicadores para a 

formação de professores 

Objetivo: observar como 

e dá o processo 

mediacional na prática de 

professores da Educação 

Infantil; verificar suas 

concepções sobre o 

brincar, analisar o 

processo de formação de 

professores, para atuar 

nesse contexto e propor 

uma reflexão sobre suas 

estratégias de mediação 

Metodologia do estudo de 

caso de uma instituição 

comunitária de Educação 

Infantil de uma cidade do 

interior de Minas Gerais 

Vídeos gravações  

Entrevistas 

semiestruturadas 

Sujeitos: 03 educadoras 

de crianças de 2 a 5 anos  

 

Formosinho e 

Formosinho  

As educadoras obtiveram 

um índice mais alto em 

sensibilidade, enquanto que, 

em estimulação e autonomia, 

indicando o perfil dessas 

educadoras mais voltado 

para a sensibilidade e 

atenção para a criança, do 

que para a autonomia, que 

obtiveram resultados 

medianos. O brincar foi 

destacado como importante 

pelas professoras, mas 

observou-se que as mesmas 

somente observam as 

criança, assim procedeu-se à 

etapa de intervenção em 

formação continuada de 

professores, sob o enfoque 

da Psicologia Histórico 

cultural aplicada à Educação 

Infantil. 

SILVA 

2004 

UFMG 

EDUCAÇÃO 

TESE 

PROFISSIONAIS DE 

CRECHE NO CORAÇÃO DA 

CIDADE: A LUTA PELO 

RECONHECIMENTO 

PROFISSIONAL EM BELO 

HORIZONTE' 

Este trabalho tem por 

objetivo descrever e 

analisar a trajetória de 

construção das 

profissionais de creche 

como um grupo 

profissional do campo da 

educação. 

Teoria da Ação Social  

 

Touraine; 

Dubet; Melucci; 

Giddens 

A pesquisa permitiu perceber 

que nos diversos âmbitos em 

que tanto a creche quanto o 

profissional de educação 

infantil são tomados como 

objeto de atenção configura-

se um campo de disputas; que 

nesse campo as imagens da 

criança, da mulher, da 

família e da própria creche 

são construídas com base na 

experiência social dos 

envolvidos, o que leva a uma 

pluralidade de imagens 
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convivendo no mesmo 

sistema de ação; que, em suas 

experiências, as profissionais 

de creche diferenciam-se da 

luta mais ampla pelos 

direitos das crianças ao 

mesmo tempo em que 

fundam a legitimidade de 

suas demandas no direito à 

educação infantil, hoje 

consagrado na legislação 

brasileira. 

 

GARANHANI 

2004 

PUC-SP 

PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO 

TESE 

CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

DE EDUCADORAS DA 

PEQUENA INFÂNCIA: OS 

SABERES SOBRE O 

MOVIMENTO CORPORAL 

DA CRIANÇA' 

A presente pesquisa 

buscou investigar 

concepções e práticas 

cotidianas de educadoras 

de um Centro de Educação 

Infantil, para identificar 

quais saberes norteiam as 

ações pedagógicas acerca 

do movimento do corpo da 

criança que se encontra na 

idade de 3 a 6 anos. 

Observação de práticas 

pedagógicas; 

Entrevistas 

semiestruturada; 

Análise de documentos e 

fotos 

Sujeitos: crianças de 3 a 6 

anos de idade e as 

educadoras  

Wallon; Tardif; 

Charlot 

As educadoras com formação 

básica compreendem que o 

movimento do corpo está 

presente em todas as 

atividades que a criança 

vivencia e por isso não há 

necessidade de organizar 

atividades pedagógicas para 

este fim. Dão ênfase às 

atividades livres. A 

educadora formada em 

magistério/nível médio 

compreende que o 

movimento corporal tem a 

mesma importância que as 

outras linguagens na 

Educação Infantil e confirma 

realizar um trabalho 

pedagógico dessa natureza. 

Equilibra, na rotina, 

atividades livres e dirigidas, 

mas o objetivo é a recreação. 

Já as educadoras formadas 
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em pedagogia atribuíram a 

responsabilidade desse 

trabalho à área da educação 

física. Uma delas confirmou 

a realização desse trabalho, 

mas justificou que é um 

momento lúdico. A outra 

educadora justifica a não 

realização desse tipo de 

atividade pela falta de 

conhecimento sobre o tema e 

experiências negativas na sua 

formação educacional. Esses 

dados indicam a necessidade 

de orientações adequadas 

para a realização de um 

trabalho pedagógico 

relacionado ao movimento 

do corpo na Educação 

Infantil 

 

FRANCISCO 

2005 

UFRGS 

EDUCAÇÃO 

Processo de formação docente 

das educadoras leigas de 

creches comunitárias 

Objetivo: analisar como 

ocorre a construção 

identitária de professoras 

pelas educadoras leigas 

atuantes em creches 

comunitárias conveniadas 

com a Prefeitura 

Municipal de Porto 

Alegre/RS, matriculadas 

no curso do ensino médio 

normal  

Abordagem qualitativa  

Entrevistas 

semiestruturadas 

Questionário 

Observação de campo e 

análise documental 

Sujeitos: alunas do curso 

de ensino médio normal, 

professores do curso e 

coordenadoras 

pedagógicas de creches 

comunitárias 

___________ Indicam a importância de 

haver formação em nível 

médio, objetivando a 

continuidade em nível de 

graduação para profissionais 

que atuam com a faixa etária 

de zero a seis anos de idade. 

Sinaliza a necessidade de 

haver relação nas propostas 

dos cursos de formação de 

professores que contemplem 

o saber formal com os 

saberes da prática trazidos 

pelas alunas.  
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SANTOS 

2005 

UNINOVE 

EDUCAÇÃO 

A formação continuada do 

professor de educação infantil: 

um estudo dos cursos de 

formação por SME e FABES 

no município de São Paulo 

1989-1996 

Construir uma análise 

comparativa dos 

programas de formação 

continuada dos 

professores de educação 

infantil da Rede 

Municipal de São Paulo 

(1989-1996)  

Documentos produzidos 

pela Secretaria Municipal 

de Educação (SME) e 

Secretaria da Família e 

Bem Estar Social 

(FABES)  

___________ Os dados analisados 

apontaram para uma 

aproximação entre os 

princípios e concepções da 

política educacional da 

gestão da prefeita Luiza 

Erundina com referenciais 

de profissionalidade que 

contribui para a 

especificidade de sua ação 

educativa e a criança como 

cidadã, enquanto que o 

material selecionado da 

administração municipal do 

prefeito Paulo Maluf revelou 

uma tendência de 

enquadramento dos 

professores a menos 

executores de programas 

elaborados pelos 

especialistas e a concepção 

de criança como um vir-a-

ser a criança de qualidade 

VALLE 

2005 

UNIVALI 

EDUCAÇÃO 

Os saberes dos professores de 

educação infantil: 

características, conhecimentos 

e critérios 

O presente estudo teve 

por objetivo identificar as 

principais características, 

conhecimentos e critérios 

necessários para ser uma 

boa professora de criança 

pequena na concepção 

das professoras de 

educação infantil do 

município de Otacílio 

Costa/SC. 

Entrevistas em forma de 

enquete 

40 professoras de 

instituições infantis 

Crianças de 2 a 6 anos de 

idade 

 

Machado, 

Formosinho, 

Moll, Foulin, 

Mouchon, 

Tardif, Pimenta 

Conforme as respostas das 

professoras e as categorias 

formuladas podemos 

considerar que as 

professoras estudadas 

concebem como 

características pessoais de 

uma boa professora alguém 

carinhosa, que goste de 

crianças, paciente, que seja 

alegre, divertida e 

brincalhona. Consideramos 

que há uma forte influência 
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Contribuir para a reflexão 

do trabalho realizado com 

crianças pequenas 

da Psicologia quando as 

professoras se referem aos 

conhecimentos necessários, 

a afetividade foi uma das 

principais características 

apontada. 

 

COSTA 

2005 

PUC-SP 

EDUCAÇÃO/CURRÍC

ULO 

TESE 

A HABILITAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

DA PUCSP: UM ESTUDO 

DE CASO' 

O objetivo do trabalho foi 

através da análise 

curricular, investigar a  

formação desses 

profissionais em seus 

pressupostos teórico-

práticos. 

Abordagem qualitativa 

Levantamento e análise 

dos documentos relativos 

ao projeto pedagógico e 

entrevistas. 

_____________ O resultado indicou que 

ainda há muito que fazer para 

se chegar a uma proposta 

mais abrangente para a  

formação do professor da 

educação infantil, que integre 

a qualificação em educação 

infantil com a formação 

geral, a experiência 

profissional dos alunos com a 

organização dos estágios e 

inclua alguns conteúdos 

específicos no currículo. 

FREITAS 

2006 

PUCSP 

EDUCAÇÃO 

Práticas educativas em creche 

pública do Município de São 

Paulo no período de transição 

para a Secretaria Municipal de 

Educação (1999-2003)' 

Descrever e analisar as 

práticas educativas 

cotidianas em uma 

instituição de Educação 

Infantil do Município de 

São Paulo, no período de 

transição (1999-2003) 

para a Secretaria 

Municipal de Educação, 

decorrente da inclusão 

das creches no sistema de 

ensino básico. 

Centro de Educação 

Infantil no município de 

São Paulo 

Professoras e Auxiliares 

de Educação Infantil 

Metodologia: qualitativa, 

analítico-descritiva, 

entrevistas, observação 

das práticas e análise 

documental 

Apple, Pérez, 

Gómez, 

GimenoSacristá

n 

Os resultados evidenciaram 

um cotidiano permeado por 

tensões, conflitos e 

contradições. As práticas 

educativas não são 

homogêneas, nem lineares e 

convivem orientadas por 

concepções diferentes que se 

explicitam quando 

confrontadas com as 

diferentes experiências. A 

elevação do nível de 

escolaridade e a formação 

específica das profissionais 

trouxeram novas 

experiências e ampliaram os 
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conhecimentos detectados, 

neste momento, mais nas 

falas das profissionais do que 

nas práticas cotidianas 

observadas. 

 

DIAS 

2006 

UNESP/ARARAQ. 

EDUCAÇÃO 

ESCOLAR 

A Construção da imagem 

docente e a função do 

professor de educação infantil: 

elementos para reflexão' 

O objetivo dessa pesquisa 

é investigar a imagem 

docente de um grupo de 

professores que atuam em 

uma pré-escola e a partir 

disso verificar como se 

configura a função desses 

docentes no contexto 

educativo. 

Representação Social 

Entrevista estruturada 

E semiestruturada, 

observação participante, 

coleta e análise 

quantitativa de dados  

___________ Espera-se que essa pesquisa 

propicie uma reflexão sobre 

o fazer docente da Educação 

Infantil, colaborando para se 

efetivar uma função social e 

a identidade desse nível 

educativo e de seus 

professores.  

 

BORGES 

2006 

PUCSP 

EDUCAÇÃO 

A Prática Educativa e a 

Proposta de Formação 

Acadêmica para as 

Educadoras que Trabalham 

Diretamente com Crianças em 

Creches: Um Estudo sobre a 

Relação Cuidar/Educar na 

Cidade de Santo 

Objeto de investigar o 

cotidiano das 

profissionais-docentes 

que atuam diretamente 

com crianças 

pequenininhas nas 

Creches Públicas 

Municipais de Santos. 

Análise de questionários 

respondidos, observação 

“in loco”, entrevistas 

semiestruturadas 

Sujeitos: monitoras de 

creche 

Bourdieu A pesquisa revela que a 

academia necessita 

considerar mais aspectos 

relacionados à educação da 

criança até 3 anos de idade, 

mas também que esse fato 

vem sendo apreciado a partir 

do contato com as próprias 

profissionais-docentes. 

 

SPADA 

2006 

UNESP/PR.PRUDENTE 

EDUCAÇÃO  

Educação Infantil no contexto 

da creche - Um estudo sobre a 

educação, o cuidado da 

criança de zero a três anos e a 

formação de professores no 

município de Marília-SP' 

O objetivo é analisar o 

atendimento oferecido 

pelas creches às crianças 

das classes populares 

Crianças, professoras e 

auxiliares 

Entrevistas  

__________ A pesquisa analisou 

que o cuidar está 

presente na rotina 

das professoras o 

alimentar e cuidar é 

mais importante do 

que o pedagógico. 

BODNAR 

2006 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

OBSERVAÇÃO E O 

REGISTRO PEDAGÓGICO 

NA FORMAÇÃO EM 

SERVIÇO: UM ESTUDO 

 O objetivo foi partir da 

observação e do registro 

pedagógico para ampliar 

o conhecimento sobre as 

 

Professoras da 

rede municipal de ensino 

de Florianópolis 

__________ Os resultados obtidos a 

partir da análise de 

conteúdo permitiram 

identificar categorias 
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SOBRE AS RELAÇÕES 

TEÓRICO PRÁTICAS COM 

PROFESSORAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL' 

relações educativas 

estabelecidas nas creches 

e nas pré-escolas e 

orientar os 

(re)planejamentos das 

ações educativas com as 

crianças pequenas 

Entrevistas e 

documentos escritos 

centrais: relação teoria e 

prática, observação e 

registro pedagógico e 

limites e possibilidades 

do processo de formação 

em serviço, e indicaram 

que as observações e 

registros das ações 

pedagógicas, quando 

compartilhadas com o 

outro, possibilitam 

reflexões teóricas e 

práticas e uma tomada 

de consciência dessas 

ações, impulsionando as 

mudanças da/na atuação 

docente. 

 

 

CEPERA 

2006 

PUCSP 

EDUCAÇÃO/CURRÍC

ULO 

. Educação Infantil e 

Formação Profissional 

Docente: Um Estudo sobre o 

Programa PEC 

Tem como objetivo 

inicial discutir questões 

relacionadas à formação 

profissional de 

professores da educação 

infantil no sentido de 

compreender como se deu 

a implementação do 

programa PEC Formação 

Universitária Municípios 

no estado de São Paulo. 

 __________ Assim, espera-se que esta 

pesquisa sirva de orientação 

para outros pesquisadores na 

área da educação infantil e 

que a mesma, diferentemente 

de se tornar mais uma 

produção nas prateleiras da 

academia, suscite novas 

discussões e novos debates 

na área, inquietando alguns e, 

em outros, despertando 

novos olhares em direção a 

uma realidade mais crítica, 

social, política e educacional 
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AGUIAR 

2006 

UFRN 

EDUCAÇÃO  

TESE 

 REELABORANDO 

CONCEITOS E 

RESIGNIFICANDO A 

PRÁTICA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL' 

Nesta investigação 

descrevemos a caminhada 

de trinta e uma professoras 

envolvidas com a 

educação infantil, dentre 

as quais nos incluímos, em 

busca de formação 

profissional que 

possibilitasse entender a 

função de educar crianças. 

Nesse sentido, este grupo 

de professoras inicia um 

processo de reflexão 

intencional, sistemática e 

volitiva, na tentativa de 

ressignificar alguns 

conceitos do cotidiano de 

vida e de trabalho, 

articulando-os às suas 

práticas sociais. 

Sujeitos: 31 professoras 

de educação infantil  

Abordagem 

sociohistórica, pesquisa 

colaborativa 

 

__________ Podemos afirmar que essas 

ferramentas auxiliaram o 

processo de reflexividade 

posto em ação pelas 

partícipes, cuja consequência 

mais importante foi a 

ressignificação teórica e 

prática no âmbito da 

educação infantil. No 

transcurso desta 

investigação, pudemos 

vivenciar alguns 

pressupostos teóricos e 

práticos que nos permitiram 

atribuir ao exercício da 

reflexividade em 

colaboração os meios para 

que as envolvidas 

resgatassem as ações 

desenvolvidas, justificassem 

suas escolhas, confrontassem 

suas opções teóricas com a de 

seus pares e com o 

conhecimento sistematizado, 

questionassem suas certezas 

e reconstruíssem, em nível 

intrapsicológico, o saber 

elaborado socialmente. Para 

esse grupo, cuja atividade 

principal é a profissão 

docente, o desenvolvimento 

pessoal e profissional 

constituiu o objetivo em 

torno do qual foram 

articuladas ações e operações 

possibilitadoras de 
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aprendizagem e reflexão 

acerca do desenvolvimento 

profissional. 

 

GIORDANO 

2007 

UNISANTOS  

EDUCAÇÃO 

Professores de Creche: limites 

e possibilidades de sua 

Profissionalização'  

Essa pesquisa buscou 

analisar a situação das 

creches mantidas pela 

prefeitura Municipal de 

São Vicente-SP com 

vistas a compreender as 

necessárias 

transformações do papel 

social das educadoras que 

atuam nesse espaço 

educativo. 

Análise de dados de 

observação de entrevistas 

Dra. Júlia 

Formosinho 

Dra. Marineide 

de Oliveira 

Gomes 

Os dados do trabalho 

parecem indicar que com a 

mudança legal para o novo 

fundo o FUNDEB, que 

passou vigorar oficialmente 

em 20 de julho de 2007, e a 

conseqüente inclusão da 

Educação Infantil no 

financiamento de verbas 

para esta faixa de 

atendimento, estas 

parcerias por certo serão 

revistas, pois, passa a ser 

interessante para o 

município, em termos de 

captação de recursos, 

também ofertar vagas, 

oficialmente, na Educação 

Infantil. 

 

CAPESTRANI 

2007 

FEUSP 

EDUCAÇÃO 

De auxiliar de 

desenvolvimento infantil a 

professor de educação infantil 

- mudanças subjetivas 

mediadas pela participação no 

programa de formação Adi-

Magistério' 

Através do exame das 

narrativas produzidas em 

entrevistas abertas, a 

análise buscou identificar 

os contextos formativos 

da subjetividade de cada 

ADI, o que incluiu os 

acontecimentos 

históricos, os princípios e 

métodos de ensino do 

Programa ADI-

Sujeitos: 6 auxiliares de 

educação infantil (ADIs) 

Metodologia: entrevistas 

abertas  

Vigotsky 

Bruner Leme 

Grandesso 

Rossetti-

Ferreira 

A partir da configuração dessa 

rede, verificou como o discurso 

de cada entrevistada apontava 

mudanças no olhar para si 

mesma, ampliação na visão do 

próprio mundo e dos 

acontecimentos, alterações na 

prática profissional, e 

modificações na concepção de 

educação infantil. Por último, 

analisou as consequências das 
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Magistério, as relações 

sociais e as experiências 

relatadas, e a apreciação 

de cada uma sobre o novo 

papel social que 

assumiram em 

decorrência da formação - 

ser professor, avaliando 

as circunstâncias 

favorecedoras ou não de 

mudanças. 

experiências provocadas pelo 

Programa ADI-Magistério para 

o processo de constituição 

subjetiva de cada ADI-aluna. 

Este trabalho poderá contribuir 

para o planejamento de outros 

processos formativos, como 

suporte e estruturação curricular 

de novos cursos, além de realçar 

a função social dos processos de 

formação. 

 

LAUREANO 

2007 

PUCCAMPINAS 

EDUCAÇÃO 

 

Práticas emancipatórias na 

formação das profissionais 

docentes de educação infantil: 

desenhando caminhos 

possíveis.' 

O objeto de estudo deste 

trabalho é uma 

experiência com 

formação de monitoras de 

creche, que ocorreu em 

um curso realizado no 

período de 2003 a 2006, 

em uma prefeitura do 

interior do Estado de São 

Paulo. O objetivo de 

nosso trabalho é refletir 

sobre as práticas 

emancipatórias 

desenvolvidas no decorrer 

desse curso na 

perspectiva da formação 

de profissionais da 

educação infantil. 

Referências documentais 

Caderno de registro de 

observação 

Depoimentos das 

monitoras 

__________ Como resultado, constatamos 

que as práticas emancipatórias 

apontam para as possibilidades 

inovadoras na esfera de práticas 

de formação de profissionais 

para a educação infantil e 

indicam a necessidade de 

implantação de políticas 

públicas que contemplem a 

demanda de formação desta 

categoria, que são as educadoras 

de crianças de 0 a 6 anos. 

 

SANA 

2007 

UNESP/PR.PRUDENTE 

EDUCAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO 

PROFISSIONAL DAS 

PROFESSORAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

O objetivo da pesquisa é 

analisar os aspectos 

referentes à formação das 

professoras para atuar na 

Metodologia: 

questionários aplicados 

em sete unidades de 

Educação Infantil da 

A obtenção dos 

dados desta 

pesquisa foi 

amparada pela 

_________________________ 
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DOS CENTROS DE 

CONVIVÊNCIA INFANTIL- 

CCI´s/UNESP' 

Educação Infantil e 

estabelecer a importância 

da profissionalização das 

professoras dos CCI s, 

diante da falsa dicotomia 

existente entre cuidado e 

educação. 

Unesp e a metodologia 

utilizada consistiu em uma 

pesquisa exploratória, de 

abordagem 

pesquisa italiana 

de ONGARI & 

MOLINA 

(2003), 

qualitativa.  

 

BOLDRIN 

2007 

UFG 

EDUCAÇÃO 

TESE 

A ESPECIALIZAÇÃO 

COMO ESPAÇO DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA DO 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL' 

Tem por objeto de estudo 

os cursos de 

especialização em 

Educação Infantil e 

integra-se à linha de 

pesquisa Formação e 

Profissionalização 

Docente, do Programa de 

Pós-Graduação em 

Educação. Mais 

especificamente, 

apresenta-se como 

subprojeto da pesquisa 

desenvolvida pelo Grupo 

de Estudos e Pesquisas da 

Infância e sua Educação 

em Diferentes Contextos, 

da Faculdade de 

Educação/UFG. 

Analisados os cursos 

oferecidos em Goiás de 

2003 a 2006 

5 instituições, sendo 3 

públicas e 2 privadas nos 

municípios de Goiânia, 

Anapólis, Ceres, Jati e 

Rio Verde 

Questionários 

Sujeitos: 35 alunos das 

especializações 

investigadas 

Referencial 

teórico da 

dialética 

marxista 

Os resultados encontrados 

demonstram a oferta 

crescente de cursos de 

Educação Infantil em nível 

lato sensu a partir da LDB de 

1996, com crescimento de 

300% entre 1998 e 2006. 

É o momento de repensar e 

superar o papel da 

especialização, não lhe 

atribuindo mais caráter 

enfático na complementação 

de deficiências da graduação. 

Os cursos necessitam 

assumir postura voltada para 

o seu papel efetivo, que é o de 

aprofundamento de temas 

relevantes, definição de eixos 

e linhas de pesquisa que 

conduzam efetivamente à 

construção de novos 

conhecimentos na área, 

contribuindo ativamente para 

a consolidação de uma 

Pedagogia da Infância e a 

formação de profissionais 

críticos e progressistas, 

transformando-se, 

verdadeiramente, em espaço 



132 

privilegiado de formação 

continuada de professores. 

PAIVA 

2007 

UFRN 

EDUCAÇÃO 

TESE 

 UMA VIAGEM AOS 

SABERES DAS 

FORMADORAS DE 

PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL' 

O foco da pesquisa está no 

saber docente 

compreendido como as 

idéias, crenças, 

concepções, razões, 

argumentos, discursos que 

o formador constrói 

durante sua vida (ALTET, 

2001; PIMENTA, 2002; 

TARDIF, 2001; 2002). 

Abordagem qualitativa 

Metodologia com 

características de uma 

investigação-ação 

Questionários, entrevistas 

coletivas e documentos 

pessoais 

Altet; Pimenta; 

Tardif 

Os resultados apontaram: a 

identidade do formador 

encontra-se em processo de 

constituição; os saberes 

docentes relacionam-se à 

função/papel da educação 

infantil, visão de criança e de 

professora dessa etapa; os 

saberes docentes das 

Formadoras, relativos à atuação 

docente, ratificam a 

multiplicidade de saberes que 

deve ter o formador, além da 

necessária complementaridade 

e conciliação entre os aspectos 

administrativos e pedagógicos 

no exercício da função; d) as 

Formadoras possuem saberes 

que se encontram na ordem do 

discurso, constituindo-se como 

saberes declarativos; e há um 

conflito entre os saberes 

docentes das Formadoras e as 

ações constitutivas do real, 

gerando contradições entre o 

dizer e o fazer formativo 

 

 

CARVALHO 

2007 

UFBA 

EDUCAÇÃO 

Cuidado, relações de gênero e 

trabalho docente na educação 

infantil: Um estudo de 

O estudo propões a 

interpretar o trabalho 

docente na educação 

infantil, profissão 

Enfoque etnográfico 

Questionários, entrevistas 

e observações 

participantes 

_____________ Presença marcante do 

cuidado infantil nos ideais e 

nas práticas pedagógicas dos 

sujeitos;  
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TESE professoras e professores da 

pré-escola pública' 

caracterizada como 

feminina, 

problematizando as 

questões ligadas ao 

cuidado e às relações de 

gênero na esfera desse 

primeiro segmento da 

Educação Básica  

Sujeitos: 5 professoras e 2 

professores de uma pré-

escola pública do 

município de Itabuna/BA  

Pontua que as práticas de 

cuidado exercidas com 

crianças pequenas, 

promovem um excessivo 

desgaste físico, mental e 

emocional e enfatiza que são 

necessidades prementes, da 

Educação Infantil, aceitar e 

conviver com as diferenças, 

sem tornar o sistema 

dispersivo e/ou excludente e 

compreender e conceber o 

espaço educativo como o 

lugar do envolvimento, da 

discussão e da formação dos 

profissionais que nele atuam 

SOUZA 

2008 

UFPR 

EDUCAÇÃO 

 Concepções de educadoras de 

creche sobre o 

desenvolvimento da criança na 

faixa etária de zero a três anos' 

A pesquisa investiga as 

concepções de educadoras 

de creche sobre o 

desenvolvimento da 

criança pequena, na faixa 

etária de zero a três anos. 

Verifica como elas 

concebem, planejam e 

acompanham o 

desenvolvimento infantil, 

bem como avaliam o seu 

desempenho profissional. 

Entrevistas com 

educadoras de um Centro 

Municipal de Educação 

Infantil na cidade de 

Curitiba Paraná 

Metodologia: análise 

qualitativa dos dados 

 

___________ 

Propõe, entre outras medidas, a 

necessidade da melhoria das 

condições de trabalho das 

educadoras; a readequação dos 

espaços; a implantação da 

formação continuada sobre o 

desenvolvimento infantil. 

Propõe também a mobilização 

da universidade para que 

participe ativamente na 

melhoria do ensino de 

graduação e pós-graduação 

destinados à formação de 

professores de educação, 

incluindo estudos sobre bebês 

com e sem necessidades 

especiais, levando em conta o 

enfoque proposto na presente 

pesquisa 
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SANTOS 

2008 

UNINOVE 

EDUCAÇÃO 

Formação continuada dos 

professores da educação 

infantil: análise da produção 

de teses e dissertações na 

região sudeste (1996-2004).' 

Esta pesquisa propõe-se a 

analisar a produção 

acadêmica, veiculada em 

teses e dissertações 

produzidas em 

universidades públicas da 

região sudeste, no período 

de 1996 a 2004, que 

tomam a formação 

continuada dos 

professores de Educação 

Infantil como objeto de 

investigação. 

Abordagem metodológica 

qualitativa de natureza 

bibliográfica 

Documental  

Base em acervo 

documental (dissertações e 

teses) 

Oliveira 

Castro 

Schon 

Contreras 

Ghedin 

Kulmann 

Nosella 

André 

Picelli 

Rosseto 

A análise desenvolvida nesta 

pesquisa aponta para o 

progressivo, mas ainda 

insuficiente, incremento das 

investigações científicas em 

torno da formação 

continuada dos professores 

de Educação Infantil, o que 

pode contribuir para a 

ruptura da perspectiva 

generalista que inicialmente 

permeou as discussões sobre 

esse tema. Observa-se uma 

tendência intervencionista 

nas pesquisas, na medida em 

que os pesquisadores se 

assumem como formadores 

no contexto de sua pesquisa e 

não como observadores de 

processos de formação já 

instalados nas unidades de 

Educação Infantil. Constata-

se também, que a produção 

acadêmica tem privilegiado 

temas como o perfil do 

profissional de Educação 

Infantil, políticas públicas 

para essa etapa da educação e 

a elaboração de uma 

concepção de criança capaz 

de abranger as 

especificidades da faixa 

etária atendida por esse nível 

de ensino.   
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CIRINO 

2008 

UFRN 

EDUCAÇÃO 

. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

E PRÁTICA DOCENTE NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL.' 

El objetivo que nortea este 

estudiofueel de pesquisar 

las relaciones entre 

lapropuesta pedagógica de 

una institución pública de 

educación infantil y 

laspracticas docentes. 

Abordagem qualitativa de 

investigação 

Metodologia de estudo de 

caso 

Análise documental 

Entrevista semiestruturada 

Observação não 

participante 

Em uma escola pública no 

município de Caicó 

___________ Esasconstataciones nos 

llevan a las condiciones de 

formación y actuación de los 

educadores infantiles e 

indicanlanecesidad que 

esassean viabilizadas, enlos 

contextos de lasinstituciones 

formas de 

participaciónefectiva de 

losprofesionalesresponsables

, sobretodolosprofesores, 

enlaelaboración e 

implementación de 

propuestas pedagógicas para 

instituciones de educación 

infantil. Prácticas que 

puedenconvertirseen modos 

de actualización permanente 

y de efectivación de 

laspropuestas, como también 

de formación continuada de 

losprofesores. Por 

consecuencia, de 

posibilidades de mejoría de 

lacalidad de laeducación de 

losniños 

 

RAUPP 

2008 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

TESE 

CONCEPÇÕES DE 

FORMAÇÃO DAS 

EDUCADORAS DE 

INFÂNCIA EM PORTUGAL 

E DAS PROFESSORAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

BRASIL: O DISCURSO DOS 

INTELECTUAIS (1995-

2006)' 

Objetiva examinar e 

analisar como tem sido 

entendida a formação das 

educadoras de infância e 

professoras de Educação 

Infantil na produção 

científica portuguesa e 

brasileira no período de 

1995#2006. 

Pesquisa teórico-

bibliográfica 

Metodologia comparativa 

 

Lukács; Agnes 

Heller com 

embasamento 

teórico em Marx 

A pesquisa possibilitou 

demonstrar que as definições 

políticas de cada país, no 

campo da educação das 

crianças de 0 a 6 anos, 

geraram a maioria das 

concepções de formação das 

educadoras de infância e das 

professoras de Educação 
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Infantil nas produções 

científicas portuguesas e 

brasileiras analisadas, 

evidenciando que o percurso 

dessa formação é resultado 

da articulação de tempos e 

influências; que as 

concepções de formação 

presentes nas produções 

científicas dos dois países 

apresentam diferentes 

conceitos, tendo a maioria 

deles, no entanto, os mesmos 

aportes epistemológicos 

reveladores de uma formação 

centrada no cotidiano em si, 

cujo significado se expressa 

no esvaziamento do 

conhecimento nessa 

formação e se objetiva na 

desintelectualização tanto 

das educadoras de infância 

portuguesas quanto das 

professoras de Educação 

Infantil brasileiras. 

 

NASCIMENTO  

2009 

FEUSP 

EDUCAÇÃO 

Cuidar e educar: concepções 

de professoras de um Centro de 

Educação Infantil na cidade de 

São Paulo' 

O objetivo principal da 

pesquisa é identificar 

como as concepções 

acerca de cuidado e 

educação são entendidas e 

internalizadas pelas 

educadoras e como, na 

visão desses sujeitos, se 

traduzem no trabalho 

diário desenvolvido junto 

Entrevistas 

semiestruturadas 

Sujeitos: 4 educadoras 

Vygotsky A análise dos dados permite 

constatar que os diferentes 

níveis de formação das 

educadoras pesquisadas não 

interferem na forma como 

concebem o cuidado e a 

educação da criança 

pequena, mostrando que a 

formação prévia exigida por 

lei tem funcionado apenas 
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às crianças e famílias 

atendidas em um CEI no 

município de São Paulo. A 

pesquisa utiliza a 

metodologia qualitativa. 

como pré-requisito para atuar 

na área, nem sempre sendo 

determinante para a 

transformação de suas 

concepções nem, tampouco, 

da atuação prática das 

educadoras. 

O binômio cuidado-

educação, amplamente 

divulgado nas orientações 

legais apresenta-se no 

cotidiano do CEI de maneira 

cindida, evidenciando que a 

adesão às novas orientações 

ainda acontece, apenas, no 

plano do discurso. O presente 

estudo revela que a forma 

como as educadoras do CEI 

concebe o cuidado e a 

educação das crianças está 

intimamente relacionada à 

histórica indefinição que, 

ainda hoje, acompanha o 

papel da educadora de 

creche. 

 

BARBOSA 

2009 

UFMG 

EDUCAÇÃO 

CUIDAR E EDUCAR: 

avaliação do impacto de 

programa governamental sobre 

crianças e suas famílias. 

 Entrevistas realizadas em 

2008 

6 responsáveis pelas 

crianças 

6 profissionais da UMEI 

Carlos Prates Danielle 

Miterrand 

___________ Por meio da análise do 

conteúdo das entrevistas foi 

possível avaliar o impacto da 

instituição nas famílias em 

relação à renda e orçamento 

familiar, no desenvolvimento 

de hábitos de higiene nas 

crianças e famílias, e no 

processo de escolarização. 

Os dados coletados sobre as 
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crianças permitiram detectar 

ainda até que ponto a ação da 

UMEI repercutiu na 

perspectiva do seu 

desenvolvimento cognitivo, 

do acesso aos bens culturais e 

à saúde. O estudo conclui 

observando sobre a 

prioridade estabelecida, a 

ação de cuidar, e o 

direcionamento da política 

educacional para a gestão do 

trabalho e da pobreza 

SAWAYA 

2009 

PUCCAMPINAS 

EDUCAÇÃO 

 O BRINCAR E A 

AFETIVIDADE NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

DE PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

O presente trabalho tem 

por finalidade analisar o 

papel da afetividade e do 

brincar na educação da 

criança da educação 

infantil, enfocando o 

caráter teórico-prático da 

formação dos professores 

no que se refere à 

importância que atribuem 

à relação do brincar e da 

afetividade com o objeto 

de conhecimento.  

 A metodologia constitui-

se de uma pesquisa 

qualitativa reunindo um 

estudo bibliográfico sobre 

o tema, entrevistas com 

profissionais da área de 

Educação Infantil e 

observação sistemática de 

suas salas de aula 

Wallon 

Vygotsky 

 Como resultados finais, 

apontamos para a 

necessidade de se pensar o 

trabalho pedagógico na 

Educação Infantil a partir do 

brincar e do afetivo e de 

forma fundamentada, e 

articular teoria e prática, 

realizando um trabalho que 

supere toda forma de 

fragmentação ou de mera 

transmissão de informações 

acríticas. Aqui situa-se a 

relevância deste estudo 

BORGES 

2009 

UNICAMP 

EDUCAÇÃO 

TESE 

Curso de extensão 

universitária PROEPRE: 

Contribuição para formação de 

professores da creche.' 

O presente trabalho teve 

como objetivo pesquisar a 

influência do Curso de 

Extensão Universitária 

(PROEPRE): 

"Fundamentos teóricos e 

prática pedagógica para a 

educação Infantil I (EDU - 

Sujeitos: 34 alunos 

matriculados na cidade de 

Campinas-SP e 29 alunos 

matriculados na cidade de 

Itapira-SP, totalizando 

uma amostra de 63 alunos. 

Coleta de dados utilizando 

dois instrumentos: 

_____________ Os resultados indicam que, a 

idade, o tempo de serviço, a 

carga horária de trabalho e a 

formação inicial não 

influenciaram as mudanças 

constatadas. 

sinalizam a necessidade e a 

importância de cursos 

específicos para a formação 
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044)", na formação dos 

professores de creche. 

questionário e um teste 

situacional 

de professores de creche, que 

abordem o desenvolvimento 

global das crianças pequenas 

e a organização do trabalho 

pedagógico para essa 

instituição, conteúdos 

insuficientemente 

trabalhados na formação do 

professor. 

 

BUFALO 

2009 

UNICAMP 

EDUCAÇÃO 

TESE 

Nem só de salário vivem as 

docentes de creche: Em foco as 

lutas do Sindicato dos 

Trabalhadores no Serviço 

Público Municipal de 

Campinas (STMC-1988-

2001).' 

O objetivo central da 

presente pesquisa é a 

análise de como está 

sendo construída a 

profissão docente de 

creche no seio dos 

movimentos de 

resistências culturais, uma 

vez que a concepção de 

docência, ora focalizada, 

vai além do trabalho 

desenvolvido junto aos 

meninos e meninas de 0 a 

3 anos. 

Sujeitos: as docentes de 

creche 

Lócus: sindicato dos 

trabalhadores no serviço 

público municipal de 

Campinas  

Documentos desse 

sindicato do ano de 1988 a 

2001 

_____________ Os resultados foram que: na 

trajetória das reivindicações 

desta categoria, nem só o 

salário estava presente nas 

respectivas pautas, e, sim, 

encontram-se tantas outras 

reivindicações, tais como a 

exigência de melhoria da 

formação docente, 

mostrando, assim, que nem 

só de salário vivem as 

docentes de creche. 

 

MENDOÇA 

2009 

UFPR 

EDUCAÇÃO 

TESE 

TOMADA DE 

CONSCIÊNCIA E 

FORMAÇÃO DO 

EDUCADOR INFANTIL NA 

INICIAÇÃO MATEMÁTICA 

DA CRIANÇA PEQUENA' 

O objetivo do estudo é o 

de examinar a presença da 

tomada de consciência na 

formação continuada do 

educador infantil referente 

à iniciação matemática da 

criança pequena. 

Sujeitos: 4 professoras 

voluntárias da rede pública 

municipal de Curitiba 

Cinco sessões individuais 

através de vídeos das 

crianças  

_____________

__ 

Os resultados mostram que 

as interpretações dessas 

professoras, restritas ao seu 

conhecimento pedagógico 

prévio, foram de caráter 

avaliativo, ligadas às 

próprias expectativas sobre a 

capacidade infantil em 

realizar a tarefa, e de caráter 

explicativo, em defesa de 

pontos de vista próprios 

sobre aquelas expectativas. 
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A discussão assinala a 

presença de tomada de 

consciência das professoras, 

porém apenas referente aos 

seus conhecimentos prévios 

sobre as realizações infantis 

focalizadas, o que encontra 

explicação no tempo e/ou na 

qualidade da intervenção, 

entendidos como 

insuficientes para alterar 

conhecimento implícito, 

cristalizado, relativo a 

aspectos da educação 

infantil, na ausência de outra 

concepção da aprendizagem 

infantil inicial da 

matemática. 

FERNANDES 

2010 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

Professoras de educação 

infantil: dilemas da 

especificidade profissional. 

Uma análise da produção 

científica brasileira (1996-

2009) 

 A presente pesquisa de 

mestrado teve como 

objetivo investigar as 

concepções de docência 

na educação infantil 

presentes nas dissertações 

de mestrado cadastradas 

no Banco de Dados da 

CAPES entre os anos de 

1996-2009 cujo tema 

fosse "o" professor de 

educação infantil". 

Mapeamento das 

produções nacionais 

existentes sobre a temática 

"professor de educação 

infantil" 

____________ Como resultado da pesquisa 

podemos destacar que as 

concepções de docência na 

educação infantil presentes 

nos estudos dividem-se em: a 

docência na educação infantil 

entendida como maternagem 

relacionada ao aspecto do 

cuidado entendido como a 

satisfação das necessidades 

básicas de higiene, sono e 

alimentação, semelhante a 

ação desempenhada pelas 

mães; a docência como 

ensino, quando as 

professoras buscam se 

assemelhar as professoras do 

ensino fundamental através 



141 

do ensino e preparação das 

crianças para o ensino 

fundamental; a docência 

como educação e cuidado 

indissociável sem 

predomínio ou submissão de 

nenhum dos aspectos na ação 

junto as crianças; e como 

múltiplas funções entendida 

como uma profissão cujos 

profissionais assumem 

múltiplas identidades, um 

misto de funções e ações 

junto as crianças, e para tanto 

necessitam de diferentes 

domínios de conhecimento. 

PINEDA 

2010 

UNINOVE 

EDUCAÇÃO 

A formação docente em 

educação infantil no tatame 

educacional: ouvindo 

professoras do Município de 

Jandira (SP) sobre a formação 

continuada' 

Nosso objeto de estudo se 

constituiu da voz das 

professoras, sujeitos da 

pesquisa, de acordo com 

as delimitações 

necessárias: professoras 

participantes dos dois 

principais programas de 

formação em serviço 

oferecidos pela SMEJ, no 

período de 2003 a 2008, 

atendendo ainda outros 

critérios justificados no 

trabalho. 

7 entrevistas semi-

estruturadas 

Sujeitos: professoras da 

pré-escola do município 

de Jandira (SP) 

___________ Dentro desta proposta, a voz 

das professoras revelou que 

os programas não 

consideraram as 

particularidades da Educação 

Infantil e contribuíram pouco 

para a reflexão-crítica da 

prática docente. As falas das 

professoras comprovaram 

também o que as pesquisas 

do campo apontam quanto à 

inadequação da formação 

docente e a não consideração 

das especificidades da 

Educação Infantil, 

reforçando e ampliando-as. 

 

FEBRONIO 

2010 

UNISANTOS 

Formação Inicial de 

Professores de Educação 

Infantil: que formação é essa? 

Teve por objetivos: 

compreender a concepção 

que os professores, ainda 

Metodologia qualitativa 

Sujeitos: professores de 

educação infantil 

____________ Pode-se afirmar, mediante 

dados coletados, que a 

contribuição do Curso de 
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EDUCAÇÃO em fase de formação 

(último ano do Curso de 

Pedagogia), têm sobre sua 

formação; identificar 

percepções o quanto se 

sentem preparados para o 

exercício profissional 

Pedagogia para a formação 

de professores de Educação 

Infantil é parcial e restrita, 

em razão dos seguintes 

fatores: tímidas em relação 

ao currículo, estágios pouco 

planejados, o que dificulta a 

articulação da teoria com a 

prática, e a indefinição da 

identidade do curso.  

CAPISTRANO 

2010 

UFRN 

EDUCAÇÃO 

TESE 

O LUGAR PEDAGÓGICO 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

SABERES 

(RE)CONSTRUÍDOS NA 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA DO 

PAIDEIA/UFRN. 

Teve por objetivo 

investigar a perspectiva de 

professores/as cursistas 

que atuam na Educação 

Infantil acerca da 

formação continuada 

desenvolvida pelo 

Paidéia/UFRN, através do 

Curso de Especialização 

em Ensino de Arte e 

Educação Física na 

Infância, tendo, como foco 

essencial, os saberes 

relacionados à Educação 

Física 

Técnicas de abordagem 

qualitativa e as 

características das 

estratégias descritivo-

interpretativa 

Questionários, entrevistas 

semiestruturadas e análise 

documental 

Sujeitos: 23 professoras 

cursistas  

 

_____________ Os resultados constaram: a 

necessidade e a busca pela 

melhoria da formação 

docente, visando ao 

aprimoramento da prática 

educativa. Evidenciou-se, 

também, que as situações de 

interlocuções (em interações 

com os pares, com os 

professores/as 

formadores/as, outros/as 

profissionais da área ou/e 

áreas afins, entre outras) 

foram indicadas pela maioria 

das professoras cursistas 

como momentos relevantes 

para a ressignificação dos 

saberes. A formação 

continuada pode contribuir 

para o debate teórico-

metodológico no campo da 

formação docente e para a 

criação de novas ações e 

projetos. 

c 
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SARTI 

PUC-SP 

2010 

EDUCAÇÃO(CURRÍC

ULO) 

TESE 

 

Da teoria à prática: os saberes 

das professoras de crianças de 

zero a três anos' 

Este trabalho analisa os 

saberes das professoras de 

crianças de zero a três 

anos, objetivando 

apreender os fundamentos 

de sua prática cotidiana, 

no contexto de uma 

instituição municipal  de 

educação infantil da 

cidade de São Paulo. 

A pesquisa-ação com 

registros de observação da 

rotina diária 

Sujeitos: 4 professoras e as 

crianças  

_____________ A pesquisa conclui que toda 

política pública de formação, 

para ter 

 êxito e contribuir para a 

melhoria da educação da 

criança pequena, deve ser 

baseada no conhecimento 

dos espaços de trabalho das 

professoras, seus 

pensamentos, falas, 

necessidades 

 e expectativas, valorizando-

as profissionalmente, 

estimulando seu 

protagonismo e buscando 

compreender os modos como 

transformam seus 

conhecimentos na prática 

cotidiana, nas 

 relações com as crianças, 

com seus pares e com as 

famílias 

 

LIMA 

2010 

PUC-RS 

EDUCAÇÃO 

TESE 

Cotidiano e trabalho 

pedagógico na educação de 

crianças pequenas: produzindo 

cenários para a formação de 

pedagogos.' 

Essa Tese tem como foco 

configurar o trabalho 

pedagógico no cotidiano 

de educação de crianças 

pequenas a partir de um 

estudo etnográfico no 

Núcleo de Educação 

Infantil Ipê Amarelo 

(NEIIA), um espaço 

educativo de crianças 

inserido no contexto da 

Universidade Federal de 

Santa Maria/RS. 

A composição dos dados 

foi considerada duas 

etapas de segmentos 

profissionais e a análise 

dos Documentos Oficiais e 

materiais informativos do 

NEIIA 

Sujeitos: 1 professora de 

referência e 2 estagiárias  

_____________ Pondera-se que nossa época 

tem produzido valores sobre 

a educação de crianças 

pequenas que precisam ser 

levados em conta tanto na 

academia quanto nos espaços 

educativos de Educação 

Infantil. Nesse sentido, o 

espaço educativo 

investigado, por estar 

inserido no contexto da 

universidade, apresenta 

possibilidades de apontar a 
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força necessária da educação 

da criança pequena nos 

processos formativos de 

pedagogos e a configuração 

do trabalho pedagógico é 

uma das formas de 

materializar esta força. 

Considera-se também que 

este espaço pode ser uma 

referência positiva na 

Educação Infantil, visto que 

uma intencionalidade 

profissional – 

pedagogicamente 

referenciada é vista como 

horizonte para se pensar 

processos formativos 

comprometidos com a 

educação de crianças 

pequenas. 

 

LIMA 

2010 

UFG 

EDUCAÇÃO 

TESE 

As muitas faces do trabalho 

que se realiza na educação 

Infantil'  

O presente trabalho revela 

as muitas faces do 

trabalho que se realiza nas 

instituições de Educação 

Infantil (EI). Para tanto, 

parte-se do pressuposto de 

que é preciso compreender 

a lógica em que se 

estrutura o mundo do 

trabalho na EI, para 

entender os 

desdobramentos das 

relações alienadas e 

fetichizadas que se 

Estudo de caráter 

exploratório com 

procedimentos 

predominantemente 

qualitativo; 

Centros Municipais de 

Educação Infantil das 

cidades de Jati, 

Serranópolis e Chapadão 

do Céu 

Análises documentais, 

observações, diálogos, 

entrevistas 

semiestruturadas, 

Marx; Marx e 

Engels; 

Mascarenhas; 

Lukács; 

Mészarós; 

Frigotto; Arce; 

Saviani; Paro; 

Duarte 

Assim, enfatiza-se a 

necessidade da trabalhadora, 

que atua nessa etapa de 

educação, de se assumir 

como trabalhadora docente 

da EI, o que requer 

conhecimentos profundos e 

sólidos a respeito da 

especificidade de cada etapa 

de desenvolvimento da 

criança. Sendo assim, tal 

concepção se distancia dos 

ideários que fetichizam a 

existência de crianças 

pequenas, imbuídas de 
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desenvolvem nessas 

instituições. 

questionário, relatório de 

pesquisa  

supostas características 

autônomas, em relação aos 

processos interpessoais e 

intrapsíquicos a elas 

dirigidos. 

 

SILVA 

2011 

UNESP/PR.PRUDENTE 

EDUCAÇÃO 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

PERSPECTIVAS PARA 

PROJETOS DE FORMAÇÃO 

E DE SUPERVISÃO' 

O objetivo é investigar a 

problemática da formação 

inicial do professor no que 

tange o processo de 

identificação das 

necessidades formativas e 

de pressupostos para a 

formação de docentes para 

a Educação Infantil. 

Metodologia: 

mapeamento das 

dissertações e teses no  

Banco de pesquisa da 

Capes 

___________ _____________________ 

DAGNONI 

2011 

UNIVALI 

EDUCAÇÃO 

QUAIS AS FONTES DE 

SABERES DAS 

PROFESSORAS DE BEBÊS?' 

O presente estudo faz 

parte da linha de pesquisa 

sobre Prática Docente e 

Formação Profissional e 

identificou, por meio da 

técnica de Grupo Focal e 

entrevistas, quais as fontes 

de saberes das professoras 

de bebês de zero a dois 

anos de idade da rede 

pública municipal de 

Itajaí-SC. 

Entrevistas 

Sujeitos: professoras de 

bebês e crianças de 0 a 2 

anos da rede pública 

municipal de Itajaí/SC 

Heywood 

Dalbosco 

Ariés 

Nóvoa 

Schon 

Tardif 

Lessard 

Gatti 

Barbour 

Os resultados apontaram para 

a predominância de saberes 

experenciais conforme a 

classificação Tardif (2008). 

Destaca-se também um saber 

específico do cotidiano da 

creche, que se constitui de 

forma singular durante as 

práticas com os bebês e 

agrega as experiências 

profissionais e pessoais das 

professoras numa cultura 

própria da creche 

COIMBRA 

2011 

UFMA 

EDUCAÇÃO 

AS PROFESSORAS DA 

ESCOLA “D. MARIA”: um 

estudo sobre identidade e 

docência na Educação Infantil' 

O presente estudo aborda 

a docência na educação 

infantil, analisando 

processos de identificação 

e autocompreensão de 

professoras de educação 

infantil da ―Escola D. 

Maria‖ escola municipal 

Sujeitos: 3 professoras  

Metodologia: entrevistas 

individuais e em grupo 

Foucault Na disposição dos resultados 

dá conta de que professores e 

professoras, em especial 

nesse segmento da educação, 

são cotidianamente 

solicitados a se engajarem 

como responsáveis por um 

projeto de melhoria da escola 
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de educação infantil 

situada na periferia de São 

Luís. A partir de pesquisas 

bibliográficas, discute as 

possibilidades e 

implicações da categoria 

identidade para a análise 

da docência na educação 

infantil e situa histórico e 

politicamente a docência e 

as instituições destinadas 

ao cuidado e educação da 

criança. 

e da nação, são destinatários 

de ações políticas 

implementadas como 

manifestações da 

governamentalização do 

Estado moderno 

(FOUCAULT, 2007). Por 

isso, elege os conceitos de 

profissionalismo e formação, 

enquanto possíveis 

mecanismos de 

governamento das 

professoras, o qual se realiza 

na medida em que as 

professoras se identificam 

aos ideais vinculados, 

podendo ser negados pelas 

estratégias de resistência, 

pelas quais as professoras se 

posicionam enquanto 

sujeitos da história, situando 

histórico e politicamente seu 

trabalho e a si mesmas. 

 

AMORIM 

2011 

UFPB 

EDUCAÇÃO 

TESE 

SOBRE EDUCAR NA 

CRECHE: é possível pensar 

em currículo para crianças de 

zero a três anos?' 

Esta tese teve como 

objetivo principal 

compreender se e como as 

políticas nacionais de 

Educação Infantil e de 

currículo foram 

(re)interpretadas e 

transformadas em 

políticas e práticas locais a 

partir da análise do 

currículo em ação, 

desenvolvido com 

Sujeitos: crianças de 0 a 3 

anos de idade  

Pesquisa qualitativa, 

análise de documentos 

nacionais e locais, 

observação dos momentos 

de planejamento e a 

observação realizada nos 

meses de abril a novembro 

de 2010 em quatro creches 

municipais 

____________ De um modo geral, os 

resultados da pesquisa 

indicam existir 

descompassos entre os 

documentos nacionais e 

locais e o currículo em ação, 

revelando a distância entre o 

que preconizava a Proposta 

Curricular, o planejamento 

mensal com as professoras de 

Educação Infantil e o 

currículo em ação, observado 
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crianças de 0 a 3 anos, em 

creches públicas do 

município de Santa 

Rita/PB. 

nas salas de aulas de 

berçário, onde 

predominaram as ações 

espontâneas e improvisadas. 

Outro resultado verificado 

aponta a não superação da 

dicotomia cuidar e educar 

nas creches, que se expressou 

na destinação de 

profissionais sem a formação 

mínima exigida para o 

trabalho educativo com as 

crianças, e nas práticas 

pedagógicas/curriculares 

assistemáticas e 

improvisadas, verificadas 

nos berçários. 

LOMBARDI 

2011 

FEUSP 

EDUCAÇÃO 

TESE 

Formação corporal de 

professoras de bebês: 

contribuições da Pedagogia do 

Teatro.' 

A pesquisa tem por objeto 

a formação corporal do 

profissional de educação 

que trabalha com a 

primeira fase de vida do 

ser humano, mais 

precisamente o período 

compreendido entre o 

nascimento e os três anos 

de idade, por se 

reconhecer a importância 

do período de "chegada à 

vida" na constituição do 

psiquismo. 

Sujeitos: 66 pedagogos 

que atuam nos centros de 

educação infantil nos 

municípios de São Paulo, 

cotia, Barueri, Embu, 

Francisco Morato 

Criado um curso de 

extensão na FEUSP 

____________ Os resultados denunciam que 

a ausência de formação 

corporal priva os pedagogos, 

entre outros aspectos: da 

compreensão do corpo e do 

movimento como condição 

indispensável para a 

construção de conhecimento 

e para o trabalho pedagógico 

com bebês; da compreensão 

das linguagens expressivas 

na primeira infância; e, da 

revisão de valores sobre a 

corporeidade, a experiência e 

o bebê como sujeito, 

colaborando para que as 

estruturas de controle e 

opressão do corpo continuem 

a se fazer presentes na 
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instituição escolar para 

crianças pequenas. 

CARVALHO 

2012 

UFPI 

EDUCAÇÃO 

Pedagogo da Educação 

Infantil: significados e sentidos 

da atuação profissional' 

O objetivo deste trabalho é 

investigar os significados 

e os sentidos atribuídos 

pelo pedagogo da 

Educação Infantil à sua 

atuação profissional no 

município de Teresina– 

Piauí. 

Sujeitos: 4 pedagogas dos 

Centros Municipais de 

Educação Infantil de 

Teresina/PI 

Abordagem teórica- 

metodológica utilizada foi 

a da Psicologia Sócio-

Histórica 

Bruno 

Placco 

Libâneo 

Leontiev 

Vygotsky 

Como resultado, foi 

constatado que os sentidos 

constituídos pelas pedagogas 

acerca da sua atuação 

profissional se aproximam 

das suas ações em uma 

perspectiva de 

acompanhamento do 

processo de ensino e de 

aprendizagem, significado 

social assumido pela atuação 

no Centro Municipal de 

Educação Infantil, que 

considera as particularidades 

desse contexto e a 

importância de seu papel. As 

considerações apontam, 

ainda, que os significados e 

os sentidos denotam que elas 

pretendem mediar o 

movimento entre o professor 

e o desenvolvimento social 

da criança, contribuindo para 

o processo de ensino-

aprendizagem. Palavras- 
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DUARTE 

2012 

UNIVALI 

EDUCAÇÃO 

AS REAÇÕES DAS 

EDUCADORAS DIANTE 

DOS BEBÊS E SUAS 

DEMANDAS NO 

COTIDIANO DAS 

CRECHES' 

Os objetivos visados 

foram: conhecer as 

principais demandas das 

crianças na creche; 

identificar as reações das 

professoras no cotidiano 

da creche; caracterizar as 

ações utilizadas pelas 

professoras ao lidar com 

as demandas das crianças; 

observar as principais 

dificuldades das 

professoras para atender 

as necessidades das 

crianças. 

Sujeitos: 8 professoras 

graduadas e com no 

mínimo dez anos de 

exercício 

Abordagem qualitativa  

Sarmento 

Wallon 

A professora em seu 

cotidiano é afetada de modo 

singular por questões de seu 

cotidiano e pelos direitos e 

deveres de sua categoria 

profissional. Esse fato requer 

o investimento em políticas 

públicas, sociais, de saúde e 

de valorização do educador, 

sob o ponto de vista da 

urgência de cuidados dessa 

pessoa, cuja missão é nobre, 

admirável e indispensável à 

construção da sociedade 

 

NÓBREGA 

2012 

UFPB 

EDUCAÇÃO 

REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS SOBRE 

DOCÊNCIA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

INTERFACE COM A 

POLÍTICA DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES”.' 

Esta pesquisa teve como 

principal objetivo analisar 

as Representações Sociais 

sobre a docência na 

educação infantil dos 

futuros pedagogos da 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte em 

Caicó 

Participaram da pesquisa 

118 alunos do Curso de 

Pedagogia matriculados 

nos primeiros, terceiro, 

quinto, sétimo e nono 

períodos 

Metodologia: questionário 

de Associação Livre de 

Palavras e entrevista 

semiestruturada 

Moscovici Os resultados desta pesquisa 

nos remetem a refletir sobre 

os saberes que constituem a 

prática docente, sejam eles 

baseados na experiência, 

científicos, éticos, políticos e 

socioculturais 

Este trabalho fomentou 

novas pesquisas 

concernentes à docência na 

educação infantil e o seu 

papel no processo de ensino e 

aprendizagem, 

proporcionando o 

desenvolvimento integral da 

criança no pleno sentido da 

infância. 
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SILVA 

2012 

FEUSP 

EDUCAÇÃO 

Trajetórias de formação de 

professoras de educação 

infantil: história oral de vida' 

Esta pesquisa tem como 

objetivo compreender as 

trajetórias de formação de 

sete professoras de 

educação infantil 

envolvidas em uma 

proposta de formação 

contínua em serviço 

inspirada na concepção de 

contextos integrados. 

Metodologia: história oral 

de vida 

Abordagem biográfica 

 

Nóvoa 

Pineau 

Day 

Tardif 

Catani 

Souza 

Com o resultado, espera-se 

contribuir para evidenciar os 

significados das trajetórias de 

formação de profissionais da 

educação infantil, uma vez 

que o uso da abordagem 

biográfica constitui 

componente essencial para 

revelar nos itinerários as 

experiências de 

aprendizagens, os 

dispositivos, os rituais, e os 

habitus formadores da 

identidade. O estudo também 

busca colaborar com as 

discussões relativas às 

temáticas de histórias de 

vida, história oral e delinear 

questões acerca da formação 

de professores no âmbito da 

educação infantil, que 

compreender e revelam e 

explicitam os percursos de 

experiências e os processos 

formativos do 

desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

 

 

BACELAR 

2012 

UFBA 

EDUCAÇÃO 

TESE 

Professores de Educação 

Infantil: ludicidade, história de 

vida e formação inicial' 

O objetivo foi a formação 

do professor de educação 

infantil, considerando as 

relações entre ludicidade, 

história de vida e 

formação profissional do 

curso de Pedagogia  

Método autobiográfico, 

análise documental, 

entrevista semiestruturada 

e memorial 

Sujeitos: formandos da 

Universidade Federal da 

____________  Os resultados apontaram que 

a ludicidade está presente 

história de vida das 

professoras de Educação 

Infantil que participaram 

dessa pesquisa e que no seu 

curso de formação inicial, 
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Bahia com a habilitação 

em educação infantil  

esteve presente de forma 

limitada. Isso teve 

repercussões no início da 

carreira que possivelmente 

seriam evitadas se tal 

vivência, advinda inclusive 

das práticas dos estágios, 

acontecessem desde o início 

do curso. 

GOMES 

2012 

UFRS 

EDUCAÇÃO  

TESE 

TRILHAS PROFISSIONAIS 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

OS SENTIDOS 

ATRIBUÍDOS AO LUGAR 

DE ATUAÇÃO PELAS 

PROFESSORAS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO 

DE PORTO ALEGRE' 

A pesquisa buscou 

compreender, a partir das 

trajetórias profissionais 

das professoras da Rede 

Municipal de Ensino 

(RME) de Porto Alegre no 

período da primeira 

expansão do atendimento 

à educação infantil na 

cidade, as marcas de 

profissionalidade 

presentes em suas 

narrativas ao contarem 

sobre seus percursos.  

Sujeitos: professoras de 

educação infantil  

Os contextos abordados, e 

que se constituíram como 

eixos de reflexão na 

pesquisa dos processos 

profissionais dessas 

professoras, são os lugares 

de formação, as condições 

de produção de suas 

trajetórias, o 

desenvolvimento 

profissional e a profissão 

de professora de educação 

infantil 

_____________

_ 

 

SANTOS 

2013 

UNESP/PR, 

PRUDENTE 

EDUCAÇÃO 

A constituição da 

profissionalização docente em 

creche: narrativas 

autobiográficas 

O objetivo foi o de 

analisar como se constitui 

a profissionalização do 

professor de creche.  

Realizado trabalho 

empírico com as 

professoras titulares de 

certificação pelo menos de 

nível médio, que atuam em 

creches, na rede municipal 

de Presidente Prudente/SP 

Instrumento de pesquisa: 

narrativas autobiográficas 

e formação de professores 

como método (auto) 

biográfico 

____________ Como resultados são 

evidenciadas as práticas 

docentes baseadas em 

saberes advindos da 

experiência e a necessidade 

de associação teórico-prática 

na formação do professor de 

creche. A docência em 

creche está em construção e 

se configura como uma 

faceta da profissão docente 

na sociedade moderna, que 
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ainda precisa ser “aceita” 

pelo professor. 

VIEIRA 

2013 

FEUSP 

EDUCAÇÃO 

A formação de professores em 

uma creche universitária: o 

papel da documentação no 

processo formativo 

O objetivo foi a formação 

de professores pensada na 

relação com a prática de 

documentação 

pedagógica-expressão que 

designa um conjunto de 

registros, constituindo-se 

como um material 

investigativo mediante a 

materialização das 

narrativas de 

aprendizagens de adultos e 

crianças 

Investigação de caráter 

qualitativo – estudo de 

caso 

Sujeitos: 8 professoras e a 

coordenadora pedagógica 

de uma creche 

universitária 

Nóvoa 

Oliveira-

Formosinho 

Tardif 

Zeichner 

O resultado: reafirma a 

importância de uma política 

voltada para a formação 

continuada das professoras 

na educação infantil e aponta 

a documentação pedagógica 

como um elemento 

imprescindível nas propostas 

que se inspiram em uma 

pedagogia da escuta, da 

visibilidade e da 

comunicação entre crianças, 

professores, família.  

RIBEIRO 

2013 

PUCPR 

EDUCAÇÃO 

As representações das 

professoras de educação 

infantil: o seu olhar da equipe 

gestora da APM e da família de 

um CMEI de Curitiba 

O objetivo é identificar e 

interpretar o conteúdo das 

representações que as 

professoras de Educação 

Infantil fazem delas como 

docentes e o conteúdo das 

representações sociais que 

a equipe gestora, APM e a 

família têm sobre o ser 

professora de Educação 

Infantil. 

Pesquisa desenvolvida em 

um Centro de Educação 

Infantil de Curitiba  

Sujeitos: 32 professoras, 

187 representantes da 

família das crianças  

3 membros da equipe 

gestora e 1 representante 

da APM 

Metodologia: entrevistas 

semiestruturadas; 

questionários e dois 

encontros reflexivos 

Moscovici 

Jodelet 

Vygotsky 

Pozo 

Pichon-Rivière 

Bardin 

Heidegger 

Bronfenbrennr 

Kramer 

Kuhlmann 

Júnior 

Oliveira-

Formosinho 

Tardif 

 

 

 

Os dados apontam que as 

representações sociais 

construídas no interior desse 

grupo se mesclam  são 

compartilhadas pelas 

professoras, educadoras e 

equipe gestora, objetivadas 

por uma opção pela docência 

remetida à estabilidade 

profissional, influência 

feminina e identificação com 

a criança pequena por uma 

professora com 

características afetivas, 

priorizando em sua prática a 

rotina e o lúdico, 

necessitando para isso, 

formação voltada à prática.  
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VOLTARELLI 

2013 

UFSCAR 

EDUCAÇÃO 

Aprendizagem profissional da 

docência: que saberes o(a) 

professor(a) tem para atuar em 

creches? 

O objetivo foi caracterizar 

que saberes têm as 

professoras que trabalham 

com crianças de zero a três 

anos e como elas 

aprendem serem 

professoras de creche.  

Três centros municipais de 

educação infantil de uma 

Rede Municipal de ensino 

do interior de São Paulo 

Sujeitos: 3 professoras 

iniciantes; crianças de 0 a 

3 anos 

Metodologia: observações 

de campo, registros em 

diário, análise documental 

e entrevista 

semiestruturada  

Abramowicz; 

André; Cerisara; 

Bondioli; 

Faria; Garcia; 

Huberman 

Ludke; 

Mantovani; 

Nóvoa; Oliveira; 

Rosemberg; 

Tardif 

 

 

As professoras destacaram a 

importância de se realizar um 

trabalho educativo ao lado do 

cuidado necessário aos 

menores de três anos. Em 

relação às atividades 

realizadas na creche, as 

professoras relatam que não 

são diferentes em relação aos 

conteúdos, mas sim no grau 

de dificuldade e de 

intencionalidade que 

acompanha as respectivas 

faixas etárias das crianças, e 

que as exigências devem 

estar de acordo com o 

desenvolvimento infantil e 

com as especificidades da 

idade das crianças.  

FERNANDES 

2013 

UF RURAL DO RIO DE 

JANEIRO 

EDUCAÇÃO, 

CONTEXTOS, 

CONTEMPORÂNEOS 

E DEMANDAS 

POPULARES 

 

Eu poderia até ser professora 

mesmo: conflitos entre 

formação e prática a partir do 

Proinfantil em Nova Iguaçu 

O objetivo do trabalho é 

trazer à discussão as 

possibilidades da relação 

entre formação e prática 

de professores, analisando 

especificamente o 

Programa de Formação 

para Professores em 

Exercício na Educação 

Infantil – 

PROFINFANTIL que 

ocorreu no município de 

Nova Iguaçu no período 

de julho de 2009 a julho de 

2011 

Sujeitos: 19 professoras 

cursistas de escolas 

municipais de educação 

Infantil (EMEI) e creches 

comunitárias conveniadas  

Pesquisa qualitativa 

Mikhail Bakhtin 

Walter 

Benjamin  

Paulo Freire  

O resultado aponta que o 

PROINFANTIL apresentou 

ambiguidades, uma vez que, 

ao proporcionar uma 

formação de qualidade, não 

atentou para a complexidade 

do público atendido, não 

fornecendo condições de que 

as professoras, agora 

formadas, garantam 

condições ao efetivo 

exercício do magistério nas 

instituições em que 

trabalham. Por outro lado, o 

curso movimentou essas 

profissionais no sentido de 

desenvolverem um olhar 
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mais crítico sobre suas 

práticas e suas condições de 

trabalho.  

BARBOSA 

2013 

UEM 

EDUCAÇÃO 

Identidades do ser-professor e 

do ser-aluno-infantil em 

circulação na revista pátio 

educação infantil (2003 a 

2009) 

Os objetivos: foram 

definidos os discursos 

produzidos e veiculados 

na Revista Pátio Educação 

Infantil acerca da(s) 

identidade(s) propostas 

para o ser-professor e para 

o ser-aluno-infantil.  

Selecionou-se 21 números 

da Revista Pátio Educação 

Infantil (2003-2009)  

Opção metodológica foi 

qualitativa de caráter 

documental e bibliográfico  

 

____________ 

Os resultados apontam para 

as possíveis características 

que identificam o ser-

professor ideal como 

pesquisador, mediador entre 

a criança e os valores éticos 

morais, acolhedor, 

orientador, comprometido 

com o bem-estar e o 

desenvolvimento integral da 

crianças, capaz de avaliar as 

muitas formas de 

aprendizagem, ético, enfim, 

um ser polivalente.  

SILVA 

2013 

UFPE 

EDUCAÇÃO 

Professora de educação 

infantil: representações sociais 

e identidade profissional 

Compreender as 

representações sociais do 

ser professora de 

Educação Infantil das 

docentes de Jaboatão dos 

Guararapes e suas 

articulações com a 

identidade profissional, 

nessa etapa da Educação 

Básica. 

Sujeitos: 134 professoras 

de Educação Infantil  

Metodologia: coleta de 

dados  

Teoria das 

Representações 

Sociais – 

Moscovici; 

Abric; Dubar 

Os resultados das narrativas 

reforçaram os achados da 

associação livre e revelaram 

que a identidade profissional 

do ser professora é marcada 

pela profissionalização. A 

visão assistencialista de 

Educação Infantil vem sendo 

gradativamente superada 

entre esse grupo profissional.  

GONZAGA 

2013 

UFL 

EDUCAÇÃO 

 

Infância e educação infantil: 

representações sociais de 

professores 

Identificar o conteúdo e a 

estrutura das 

representações sociais e 

infância e de Educação 

Infantil prevalecentes e 

compartilhadas entre 

professores que atendem 

Sujeitos: 53 professoras  

Questionário 

sociodemográfico  

Dois testes de Associação 

de Palavras com os 

indutores Educação 

Infantil é .... Infância é.... 

____________ Os resultados indicam que 

estes professores não 

entendem as funções de 

cuidar e educar como 

práticas indissociáveis, 

demostram associar 

Educação Infantil enquanto 
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essa faixa etária na rede 

municipal de ensino de 

Londrina 

contexto promotor do 

desenvolvimento infantil que 

tem como dimensão 

caracterizadora as atividades 

lúdicas. Entendem a 

brincadeira como atividade 

principal e única da criança, 

demonstrando uma ideia 

dessa fase da vida de forma 

descontextualizada e imersa 

em um vazio social.  

ALMEIDA 

2013 

UFAM 

EDUCAÇÃO 

A FORMAÇÃO DOCENTE 

VIA PROINFANTIL: COM A 

PALAVRA OS 

PROFESSORES DO 

MUNICÍPIO DE 

MANAQUIRI-AM 

Busca analisar as 

repercussões do 

PROINFANTIL no 

processo de formação e na 

prática de professores 

deste município de 

Manaquiri-AM.  

5 professores egressos do 

grupo II, do 

PROINFANTIL 

Coleta de dados ocorreu 

através de pesquisa de 

campo; entrevistas 

semiestruturadas; pesquisa 

documental; análise de 

resultados 

____________ Os resultados permitem 

afirmar que as Diretrizes do 

Programa foram concebidas 

visando proporcionar aos 

professores cursistas os 

conhecimentos considerados 

relevantes ao exercício da 

docência na educação 

infantil, mas a sua 

operacionalização não 

ocorreu de forma tranquila. 

Não se pode negar o impacto 

do programa na vida pessoal 

e profissional dos 

professores, mas que essa 

repercussão ficou mais na 

esfera subjetiva. 

MENEZES 

2013 

UECE 

EDUCAÇÃO 

Formação continuada de 

professores no município de 

Caucaia: entre a formação e a 

prática do ensino de arte na 

educação infantil 

Compreender a relação 

entre a formação 

continuada e as práticas de 

ensino em Arte dos 

professores de Educação 

Infantil, sendo necessário 

especificamente 

caracterizar as práticas de 

Metodologia: abordagem 

qualitativa; estudo de caso 

fundamentado em Bogdan 

e Biklen; Yin; Flic;  

Entrevistas 

semiestruturadas  

Observações não 

participantes  

Pimenta; Lima; 

Salles; 

Imbérnon; 

Freire; Fusari; 

Ferraz; Barbosa; 

piloto; Picosque; 

Kramer 

 

Buscar respostas para 

compreender o que os 

sujeitos da pesquisa buscam 

nas formações e como são 

suas práticas pedagógicas em 

sala de aula, tomando 

também como referência o 

reconhecimento de nossas 
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Arte na Educação Infantil, 

identificando as 

linguagens relacionadas 

com o ensino e Arte; 

verificar como a formação 

continuada contribui para 

a compreensão das 

concepções e práticas do 

ensino de Arte na 

Educação Infantil; 

identificar elementos que 

possam caracterizar a 

assimilação ou a reflexão 

sobre o processo 

formativo em suas práticas 

de ensino, estabelecendo a 

relação com os conteúdos 

das formações realizadas 

pelo município.  

Sujeitos: 6 professoras que 

lecionam na Educação 

Infantil  

Coleta obtida durante os 

meses março a novembro 

de 2012 

Lócus: Secretaria de 

Educação do Município de 

Caucaia 

6 escolas 

próprias percepções acerca 

das formações e das práticas 

de Arte em salas de Educação 

Infantil, com contato com a 

docência.  

CHAMARELLI 

2013 

PUCRJ 

EDUCAÇÃO 

O que fazer com o auxiliar de 

educação infantil? Um estudo 

sobre as políticas municipais 

no Estado do Rio de Janeiro 

O estudo se propõe a 

conhecer e analisar a 

situação dos auxiliares de 

Educação Infantil nos 

municípios e de que forma 

se configuram as políticas 

municipais para esses 

profissionais a partir dos 

responsáveis pela 

Educação Infantil nas 

secretarias dos municípios 

investigados pela 

pesquisa.  

Sujeitos: trabalhadoras da 

educação infantil sem 

formação específica 

-------------------- _____________________ 
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MENDES 

2013 

UFMT 

EDUCAÇÃO 

A formação continuada na 

educação infantil e sua 

repercussão na prática docente 

Analisar se os estudos 

realizados durante a 

Formação Continuada, 

estes propostos pelas 

Instituições de Educação 

Infantil no município de 

Cáceres, estão 

repercutindo na prática 

pedagógica das 

professoras.  

 

Abordagem qualitativa 

caracterizada como 

analítica (ou explicativa) e 

como caminho 

metodológico – Análise de 

conteúdo 

Questionário; observação; 

análise de projetos de 

formação continuada e 

entrevista semiestruturada 

Sujeitos: 7 professoras; 3 

coordenadoras 

pedagógicas;  

3 instituições pesquisadas 

Bardin; Franco; 

Imbérnon; Gatti 

e Barreto; Ariés; 

Kuhlmann Jr.; 

Didonet; 

Oliveira; 

Oliveira e 

Carlos; 

Kishimoto;  

Os resultados mostraram que 

os projetos de formação 

continuada desenvolvidos 

pelas instituições 

pesquisadoras são 

construídos dentro de um 

processo democrático, no 

qual as professoras 

participam com suas ideias, 

sugestões e seus saberes. A 

formação continuada tem 

contribuído de alguma forma 

com a prática pedagógica das 

professoras. De modo geral, 

afirmamos que nessas 

instituições a formação 

continuada tem tido avanços, 

isto não quer dizer que em 

vários pontos não deve ser 

repensada.  

BARBOSA 

2013 

UFSM 

EDUCAÇÃO 

O berçário como contexto das 

DCNEI no 5/2009 e a prática 

pedagógica com bebês: um 

estudo em uma Emei de Santa 

Maria/RS 

Investigar a relação entre 

as práticas pedagógicas da 

professora de berçário de 

uma Escola Municipal de 

Educação Infantil de Santa 

Maria/RS e as proposições 

das Diretrizes 

Curriculares nacionais 

para a Educação Infantil 

para o exercício docente 

com a criança menor de 

seis anos.  

Pesquisa qualitativa  

Sujeitos: professora do 

berçário II e a diretora da 

Escola Infantil  

Diário de campo; 

observação participante; 

entrevista estruturada 

____________ Destacam-se que embora 

haja ainda uma 

desinformação sobre as 

políticas atuais de Educação 

Infantil, a concepção de 

criança/bebê é correlata às 

proposições legais, porém a 

prática pedagógica 

fundamente-se quase que 

exclusivamente pelo 

entendimento restrito de 

educar e cuidar, entendendo 

o cuidar pelas ações de 

higiene e alimentação, e o 

educar por práticas 

escolarizantes que 
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desconsideram o bebê como 

protagonista da ação de ser e 

estar no mundo. 

SANTOS 

2013 

PUC-CAMPINAS 

EDUCAÇÃO 

Narrativas de “professoras” de 

educação infantil: o processo 

de (re)significação da 

profissão a partir da formação 

em exercício 

E o processo de 

(re)significação da 

profissão das alunas do 

curso de Pedagogia-

PARFOR que atuam 

como “professoras” da 

Educação Infantil a partir 

da formação em exercício.  

Coleta de dados; análise 

documental; escrita de 

narrativas;  

Sujeitos: 6 professoras de 

educação infantil  

 Pode-se destacar que as 

participantes relatam a 

possibilidade de reflexão e 

(re) significação de conceitos 

e concepções com a vivência 

acadêmica e com o diálogo 

com outras tantas vivências 

provenientes da escola, da 

prática e da vida pessoal. 

FERREIRA 

2013 

UFG 

EDUCAÇÃO 

O(A) professor(a) da educação 

infantil e sua formação: 

contribuições das produções 

acadêmicas do centro-oeste 

Investigar as pesquisas 

sobre os professores de 

educação infantil 

desenvolvidas no Centro-

Oeste brasileiro entre os 

anos de 1999 a 2007 que 

pautaram suas análises 

pelo referencial teórico 

metodológico materialista 

histórico dialético 

(MHD).  

Método materialista 

histórico dialético 

desenvolveu uma pesquisa 

bibliográfica e documental  

____________ Verificou-se que as pesquisas 

sobre os professores de 

educação infantil do Centro-

Oeste indicam a necessidade 

de se pensarem propostas de 

formação de professores para 

essa etapa da educação 

comprometidas com a 

superação dos reducionismos 

e determinismos históricos 

que ainda acompanham o 

entendimento sobre a 

infância, a criança e a 

educação infantil nessa 

região.  

CARDOSO 

2013 

UFOURO PRETO 

EDUCAÇÃO 

Professoras iniciantes da 

educação infantil: encantos e 

desencantos da docência 

Identificar e analisar os 

dilemas e tensões 

vivenciados pelas 

professoras da Educação 

Infantil nos primeiros 

anos do desenvolvimento 

profissional.  

Metodologia: pesquisa de 

abordagem 

predominantemente 

qualitativa 

Questionário; observação 

e a entrevista 

semiestruturada 

Garcia; 

Huberman; 

Tardif; 

Raymond; 

Lima 

As professoras iniciantes da 

Educação Infantil vivenciam 

diversos dilemas e tensões 

nos primeiros anos da 

carreira, identificados em sua 

fala por meio da constatação 

de fatores que, ao mesmo 
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Sujeitos: professoras 

iniciantes da educação 

infantil  

tempo, levam ao encanto 

e/ou desencanto. A pesquisa 

revelou a necessidade de se 

reconhecer a importância e a 

necessidade de construção de 

propostas, programas e ações 

de iniciação à docência de 

maneira a possibilitar uma 

maior aproximação da 

prática educativa na 

Educação Infantil  

MATTOS 

2013 

UERJ 

EDUCAÇÃO-

PROCESSOS 

FORMATIVOS E 

DESIGUALDADES 

SOCIAIS  

O curso de Pedagogia da 

Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ a partir 

das narrativas de formação de 

professoras das infâncias 

Investigar a partir das 

narrativas deformação de 

quatro docentes formadas 

no curso de Pedagogia da 

FFP/UER, seus processos 

de universalização, 

intentado compreender 

como a formação 

curricular proporcionada 

pelo curso de Pedagogia 

em tela contribuiu para a 

sua formação e inserção 

profissional como 

professora das infâncias.  

Sujeitos: 4 professoras das 

infâncias 

Estudo qualitativo  

Pesquisa narrativa  

Processo de produção de 

dados: procedimentos 

metodológicos plurais por 

meio de 

conversas/entrevistas e 

análise documental; 

procedimentos políticos e 

epistêmicos  

___________ As professoras participantes 

socializaram as suas 

narrativas, seu processo de 

universalização, as 

concepções que fazem do 

curso e as contribuições do 

mesmo em sua prática 

docente, tomando suas 

experiências de 

universalização em lócus de 

suspeição, de 

problematização e 

aprofundamento, 

especialmente para todos 

aqueles que pensam a 

formação inicial e contínua 

de professores das infâncias 

no Brasil. 

MUELLER 

2013 

UFMT 

EDUCAÇÃO 

O desenvolvimento 

profissional da docência de 

professoras da Educação 

Infantil de Terra Nova do 

Norte-MT 

O objetivo é compreender 

o desenvolvimento 

profissional na Educação 

Infantil.  

Pesquisa qualitativa 

Sujeitos: educadoras na 

fase da iniciação à 

docência  

Bogdan e 

Biklen; Marcelo 

Garcia; Nóvoa; 

Mizukami; 

Monteiro; 

Machado; 

Craidy; Didonet; 

Constatou-se que as 

professoras estão em um 

processo bem inicial com 

relação à compreensão a 

infância e da docência. Seus 

percursos identitários e suas 

aprendizagens precisam ser 
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Gomes; Haddad; 

Kishimoto; 

Kramer; Lopes; 

Oliveira; Redin; 

Silva; Ariés; 

Andrade; 

Barbosa; 

Sarmento; 

Kuhlmann Jr.; 

Benjamin; 

Vygotsky; Horn; 

Leontiev 

construídos e reconstruídos 

num movimento mais 

coletivo. 

QUEIROZ 

2013 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DOM 

BOSCO 

EDUCAÇÃO 

Professoras iniciantes da 

educação infantil: percursos de 

aprendizagem da docência 

Investigar os percursos de 

aprendizagens da 

docência de professoras 

iniciantes na Educação 

Infantil.  

Sujeitos: 22 professoras, 

pedagogas 

18 delas iniciantes na 

Educação Infantil  

Instituto de Educação 

Infantil vinculado à 

OMEP (Organização 

Mundial de Educação Pré-

Escolar) em Campo 

Grande/MT 

Ano de 2012 

Encontros mensais 

Ariés; 

Sarmento; 

Veenman; 

Huberman; 

Tardif; Josso 

Relatam as dificuldades 

enfrentadas, seus anseios, a 

opção pela carreira, seus 

maiores incentivadores, os 

sentimentos e concepções 

sobre o ser professora de 

Educação Infantil, os 

principais impactos da 

inserção na carreira e de que 

forma os enfrentam, além dos 

modelos que inspiram a sua 

prática.  

FAVORETTO 

2013 

PUCPR 

EDUCAÇÃO 

Creche e pré-escola: 

representações sociais de 

estudantes de Pedagogia e 

políticas para educação infantil  

O objetivo da pesquisa é 

identificar como se 

estruturam as 

representações sociais de 

“creche” e pré-escola”.  

Sujeitos: 222 estudantes 

do curso de Pedagogia de 

uma instituição privada 

 

Aporte teórico 

na Teoria das 

Representações 

Sociais – 

Moscovici em 

articulação com 

a Teoria do 

Núcleo  

Central – Abric 

Kuhlmann 

Júnior 

Kamer 

O resultado da pesquisa foi 

que tanto para o termo 

indutor creche como para 

pré-escola a Educação 

Infantil é um ambiente 

educativo destinado a 

crianças, reforçada pelo 

direito constitucional à 

educação para crianças de 0 a 

5 anos. A grande diferença 

apresentada entre os dois 

termos (creche e pré-escola) 
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Corsino 

Lanter-Lobo 

Rosemberg 

Vieira 

Oliveira 

Sá 

Wachelke e 

Wolter 

Vergés 

está no especial enfoque à 

escolarização de conteúdos 

alfabetizadores na pré-

escola. Outra questão 

levantada nesta pesquisa é a 

crise identitária do 

profissional de Educação 

Infantil, pois não possui uma 

clara definição de sua prática 

pedagógica e o 

reconhecimento profissional 

por parte dos sistemas de 

ensino. 

CORDÃO 

2013 

UNICAMP 

EDUCAÇÃO 

Necessidades formativas de 

professores de crianças de zero 

a três anos de idade 

O objetivo central foi 

identificar as necessidades 

formativas de professoras 

dessa faixa etária.  

Dois centros municipais 

de Educação Infantil de 

Campinas 

Entrevistas 

semiestruturadas e análise 

documental da matriz 

curricular e ementas de 

disciplinas de educação 

infantil de cursos de 

formação inicial 

__________ Os resultados revelaram a 

necessidade de os cursos de 

formação inicial articularem 

a teoria e prática, 

considerando o trabalho 

docente como práxis, 

defendendo a 

indissociabilidade entre a 

teoria e prática, em todas as 

disciplinas dos cursos de 

pedagogia. Outra questão é a 

desvalorização do professor 

de educação infantil, 

enquanto docente, 

principalmente para as 

crianças de zero a três anos.  

LEITE 

2013 

UFCE 

EDUCAÇÃO 

A formação continuada na 

perspectiva das coordenadoras 

pedagógicas de creche do 

município de Fortaleza 

O objetivo foi analisar 

qual a compreensão das 

coordenadoras 

pedagógicas de creche 

sobre a formação 

continuada que lhes foi 

oportunizada pela 

Metodologia: 8 entrevistas 

realizadas com 

coordenadoras 

pedagógicas de creche 

Giroux 

Nóvoa 

Oliveira-

Formosinho 

Wallon 

Zeichner 

É possível concluir que os 

objetivos da formação 

continuada para 

coordenadoras pedagógicas 

de creche precisam ser 

revistos, considerando que 

estas precisam não só 
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Secretaria Municipal de 

Educação de Fortaleza 

(SME) entre os anos de 

2008 a 2012.  

articular, mas se apropriar e 

transformar os saberes no 

cotidiano da creche; para 

tanto, seus pontos de vistas 

acerca dos temas a serem 

tratados precisam ser 

considerados e os formadores 

necessitam ter 

conhecimentos mais 

aprofundados e ter mais 

experiência na área da 

Educação Infantil. 

LIMA 

2013 

UFCE 

EDUCAÇÃO 

TESE 

FORMAÇÃO EM 

CONTEXTO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

UMA PARCERIA EM 

BUSCA DA MELHORIA DA 

QUALIDADE DE UMA 

CRECHE MUNICIPAL DE 

FORTALEZA' 

Esta pesquisa analisou a 

contribuição de uma 

formação em contexto, 

desenvolvida a partir de 

um processo de 

avaliação, para a 

melhoria da qualidade 

de uma instituição de 

Educação Infantil 

Sujeitos: 4 professoras 

e a coordenadora de 

uma creche municipal 

de Fortaleza 

Pesquisa qualitativa, 

pesquisa ação do tipo 

colaborativa  

Recurso utilizado como 

Ibiapina (2008) como 

vídeo formação 

Nóvoa;Shon; Zabalza; 

Dalhlberg; 

Moss; 

Pence; Oliveira-

Formosino; 

Formosinho  

 

 

BATISTA 

2013 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

TESE 

A EMERGÊNCIA DA 

DOCÊNCIA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL EM 

SANTA CATARINA (1908-

1949)' 

O objetivo foi 

investigar a emergência 

da docência na 

educação infantil no 

estado de Santa 

Catarina, percorrendo 

um conjunto de 

experiências ao longo 

da primeira metade do 

século XX, de 1908 a 

1949. 

Recurso metodológico 

a análise crítica do 

discurso (ACD) de 

Norman Fairclough 

(2001) 

_______________  

ALBUQUERQUE 

2013 

UFSC 

Formação Docente para 

Educação Infantil no Brasil: 

Analisar os currículos 

dos cursos de 

Pedagogia das 

Sujeitos: 57 

universidades 

distribuídas pelas cinco 

______________ Analisar a configuração 

atual dos currículos de 

Pedagogia para a 
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EDUCAÇÃO 

TESE 

configurações curriculares nos 

cursos de pedagogia' 

Universidades Públicas 

Federais no Brasil 

considerando a 

promulgação das novas 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os 

cursos de Pedagogia em 

2005. 

regiões do país; 47 

ofereciam o curso de 

Pedagogia e 33 

compuseram o corpus 

de análise da pesquisa;  

Recurso metodológico 

foi a análise de 

conteúdo dos 

programas e disciplinas 

e suas respectivas 

ementas  

formação específica da 

docência para a Educação 

Infantil, implicou em dar 

visibilidade ao lugar que 

as crianças e a infância 

ocupam no seu interior. A 

análise destes conteúdos 

buscou identificar ainda a 

existência de diálogos 

interdisciplinares para 

tratar da infância e sua 

consequência para a 

consolidação conceitual e 

a orientação das ações 

pedagógicas com as 

crianças na educação 

infantil 

FILHO 

2013 

UFRGS 

EDUCAÇÃO 

TESE 

As minúcias da vida cotidiana 

no fazer-fazendo da docência 

na educação infantil' 

Descrever e analisar as 

diferentes minúcias da 

vida cotidiana no 

exercício da docência, 

destacando os 

elementos 

constituidores do fazer-

fazendo das 

professoras. 

Pesquisa qualitativa e 

estudo de caso; 

narrativas orais e escrita 

Sujeitos: professoras da 

instituição estudada 

_______________ As minúcias entendidas 

por algumas professoras 

como atividades 

educacional-pedagógicas 

relacionadas ao princípio 

de cuidado e educação 

ainda não vistas como tal 

por grande das 

professoras da 

instituição.  

 

 

RUZANTE  

2013 

UFSCAR 

EDUCAÇÃO 

TESE 

Professoras de crianças de 0 a 

3 anos: dialogando sobre seus 

percursos formativos e os 

desafios enfrentados' 

A tese, que aqui se 

apresenta, tem como 

objetivo identificar 

quais são e como 

acontecem as 

Aprendizagem 

dialógica; roteiro de 

entrevistas; realização 

de relatos 

_______________ Constatar possíveis 

falhas na formação 

inicial; não foi possível 

identificar práticas 

positivas adotadas em 
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aprendizagens que 

decorrem na formação 

docente, de professoras 

da educação infantil, 

para trabalhar 

especificamente com 

crianças de zero a três 

anos, em diferentes 

instituições de 

educação infantil. 

comunicativos e grupos 

de discussão 

Sujeitos: 6 professoras 

de crianças de 0 a 3 

anos de idade  

determinada instituição 

que serviu para sugerir 

mudanças no 

oferecimento às crianças, 

professores e familiares.  

LAZARETTI 

2013 

UFSCAR 

EDUCAÇÃO 

TESE 

A organização didática do 

ensino na educação infantil: 

implicações da teoria 

histórico-cultural' 

Teve como objetivo 

explicitar 

possibilidades de 

organização didática do 

ensino, na Educação 

Infantil, à luz da Teoria 

Histórico-Cultural, com 

base nas práticas 

pedagógicas descritas 

em teses e dissertações 

produzidas no período 

de 1998 a 2010.  

Pesquisa de natureza 

exploratório 

explicativa, através de 

pesquisa no Portal da 

Fundação Capes; 

11 dissertações e teses 

_______________ Não há um ensino 

intencional e 

sistematizado que 

direcione as práticas 

pedagógicas; não há 

objetivos representativos 

que evidenciem o por que 

ensinar; as interações de 

professor e aluno são 

praticamente nulas e a 

mediação professor-

conhecimento-aluno não 

é representativa e 

promotora de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

revelando uma 

fragilidade da 

organização didática na 

educação infantil, assim o 

ensino como 

representativo de seu 

trabalho educativo 

necessita traçar objetivos 

que promovam as 

máximas potencialidades 
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humanas que precisam 

ser apropriadas de forma 

de conteúdos, 

metodologias 

enriquecidas, variadas, 

diversificadas e 

contextualizadas 

representando o espaço 

da educação infantil e 

respeitando a criança.  

CASSAN 

2013 

UNICAMP 

EDUCAÇÃO 

TESE 

A política de educação infantil 

no município de Campinas-SP: 

um diálogo com as fontes 

documentais' 

Esta pesquisa tem por 

objetivo compreender o 

processo de construção 

da Política de Educação 

Infantil no município de 

Campinas/SP, no 

período de 1993 a 2008. 

Documentos 

localizados sob a 

guarda da Secretaria 

Municipal de Educação  

_______________ As políticas 

implementadas pelas 

gestões municipais 

operaram em 

consonância com as 

mudanças ocorridas em 

âmbito nacional; 

oferecendo formação 

inicial, continuada e em 

serviço às profissionais 

da educação infantil e o 

atendimento à criança 

pequena pautado na 

indissociabilidade entre o 

cuidar e o educar. 

MAIA 

2013 

UFRN 

EDUCAÇÃO 

TESE 

A DOCENCIA NA 

EDUCACAO INFANTIL: 

REPRESENTACOES 

SOCIAIS DOS 

PROFESSORES CURSISTAS 

DO PROINFANTIL DO 

ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE SOBRE O 

TRABALHO DOCENTE' 

O objetivo geral desta 

pesquisa é identificar e 

analisar representações 

sociais dos (as) 

professores(as) 

cursistas do Programa 

de Formação Inicial 

para Professores em 

Exercício na Educação 

Infantil – 

Teoria das 

representações sociais 

de Moscovici 

Sujeitos: 171 

professores que 

concluíram o 

Proinfantil no RN 

Jodelet, Kramer, 

Oliveira-Formosinho, 

Zilma de Oliveira, 

Ramalho, Nunez e 

Galthier, Tardif e 

Lessard, Bardin, Claude 

Abric.  

Palavras mais evocadas e 

significadas: 

planejamento, criança, 

educar, cuidar e brincar. 

Para esses professores o 

trabalho docente ma 

educação infantil precisa 

ter uma sistematização 

pedagógica para educar 

as crianças. Os dados 
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PROINFANTIL - 

UFRN/MEC sobre o 

trabalho docente, 

buscando identificar 

seus elementos 

constituintes e 

compreender a 

dinâmica da sua 

organização. 

revelam que é um 

trabalho com 

características diferente 

do trabalho docente das 

outras etapas de ensino.  

SILVA 

2014 

UFMT 

EUCAÇÃO 

Cuidar/educar: concepções 

narradas pelas professoras de 

uma creche de Rio 

Branco/Acre 

Compreender concepções 

e práticas narradas sobre o 

cuidar/educar pelas 

professoras de uma creche 

de Rio Branco/Acre e faz 

como questão central: Que 

concepções e práticas 

sobre o cuidar/educar são 

narradas pelas 

professoras?  

Entrevistas e observações 

Sujeitos: professoras de 

creche   

Bogdan e 

Biklem; André; 

Kuhlman; Ariés; 

Farias; Oliveira; 

Vygotsky; 

Leontiev; 

Kramer; 

Didonet; Boff; 

Azevedo; 

Corsino; Borba; 

Moura; Oliveira; 

Moyles; Coelho 

e Pedrosa; Cruz 

e Santos; 

Sarmento; 

Dubar; Ciampa; 

Garcia; nóvoa; 

Salgueiro; 

Gomes 

As narrativas apresentam 

certo conflito em relação às 

concepções e práticas, 

todavia, esse conflito se 

justifica quando 

consideramos que a função 

social da creche tem toda 

uma constituição histórica. 

Também, o pouco tempo em 

que as creches se encontram 

atreladas à educação, é 

expressa nas concepções e 

práticas narradas pelas 

professoras. Mesmo diante 

dos conflitos das 

profissionais, suas falas 

mostram-se diferentes 

daquelas que sustentavam o 

atendimento que as crianças 

pequenas recebiam em que 

estavam presente, 

basicamente, os aspectos 

assistencial e filantrópico e 

as instituições eram vistos 

como um lugar de guarda e 

seus profissionais, 

cuidadoras.  
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RONCETTI 

2014 

UFES 

EDUCAÇÃO 

Sentidos que emergem 

do/circulam no trabalho 

docente na educação infantil  

Focaliza a constituição do 

trabalho docente na 

Educação Infantil (EI), 

tomando como referência 

o cenário da EI articulado 

ao campo profissional, 

vinculado às 

especificidades da EI, na 

indissociabilidade do 

educar e cuidar, no 

contexto de 

transformações do sistema 

educativo e da expansão 

da oferta da EI.  

Abordagem qualitativa  

Observação participante e 

entrevistas  

Sujeitos: professoras que 

atuam com crianças de 

zero a três anos 

Pressupostos 

teóricos 

Bakhtinianos 

Os resultados demonstram 

tensionamento entre 

formação continuada e 

vivência profissional, 

estendendo-se às 

profissionais docentes em 

situação funcional díspar 

diante da perspectiva 

pedagógica da 

indissociabilidade do educar 

e cuidar. Além da questão da 

formação mínima exigida em 

lei para atuar na EI como 

sendo frágil.  

GONÇALVES 

2014 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

A educação de bebês e crianças 

pequenas no contexto da 

creche: uma análise da 

produção científica recente 

Aprofundar os dados 

sobre as práticas 

pedagógicas com as 

crianças de 0 a 3 anos de 

idade, analisando os 

indicativos para a 

docência com bebês bem 

pequenas, a partir da 

produção científica 

brasileira, cadastradas no 

banco de dados de teses e 

dissertações da CAPES 

entre os anos de 2008 e 

2011.  

Banco de dados da CAPES 

– teses e dissertações 

48 trabalhos nos quais 13 

constituíram o corpus do 

trabalho 

 

Tristão; 

Guimarães; 

Schmitt; 

Coutinho;  

Barbosa 

Pode-se destacar à 

organização dos tempos e 

espaços como dos elementos 

centrais que caracterizam a 

especificidade docente com 

essa faixa etária.  

SANTOS 

2014 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DOM 

BOSCO 

EDUCAÇÃO 

As relações pedagógicas e 

sociais no contexto da 

educação infantil: o 

papel/lugar da criança na 

perspectiva do professor 

Estudar as práticas 

docentes no Centro de  

Educação Infantil do 

município de São Paulo e 

apresentar as relações 

híbridas entre o educar e o 

cuidar nesse contexto 

educacional.  

Metodologia qualitativa de 

cunho etnográfico-

anotações em diário de 

campo, fotos e aulas 

filmadas 

Tardif& 

Lessard; Aeby; 

Dagué&Dolz; 

Schneuwly; 

Kishimoto; 

Kuhlmann; 

Rosemberg 

As ações híbridas realizadas 

no CEI são tributárias do 

contexto sócio histórico que 

circulou todo o processo de 

transição das creches de 

agência de amparo e proteção 

às crianças pobres, para um 

espaço educacional que se 



168 

esquivava, segundo a 

legislação, com as demais 

etapas da educação básica 

brasileira.  

MACHADO 

2014 

UNIVERSIDADE DO 

PLANALTO 

CATARINENSE 

EDUCAÇÃO 

Do paradigma assistencial ao 

paradigma do 

desenvolvimento integral da 

criança: histórias de 

professoras da educação 

infantil de Vacaria (RS) 

Em que medida a 

formação inicial e 

continuada dos 

professores que trabalham 

essa etapa da educação 

básica se articula no 

cotidiano das instituições 

de ensino.  

Centro de educação 

infantil da rede municipal 

de Lages/SC  

Questionários e entrevistas  

Sujeitos: professoras de 

alguns CEIMs da rede 

municipal de educação, 

gestoras desses centros, 

sendo 10% dos CEIMs, ou 

seja, 8 escolas; 16 

professoras e 8 gestoras  

___________ A necessidade de algumas 

reflexões apontando para o 

pensar a formação inicial e 

continuada para o professor 

de educação infantil que 

permita conceber a criança 

verdadeiramente como um 

sujeito social e histórico, que 

está inserido em uma 

sociedade na qual partilha de 

um determinado contexto, de 

uma determinada cultura. 

BARROS 

2014 

UFPR 

EDUCAÇÃO 

A formação continuada em 

serviço dos profissionais 

atuantes em centros municipais 

de educação infantil: o caso da 

cidade de Curitiba 

Conhecer as percepções e 

opiniões das profissionais 

atuantes na educação 

infantil da Rede Municipal 

de Ensino da cidade de 

Curitiba, sobre os 

processos formativos em 

serviço dos quis 

participam em suas 

unidades de trabalho. 

Abordagem qualitativa  

Metodologia: coleta de 

dados e questionários 

Sujeitos: 57 profissionais 

da educação infantil 

Nóvoa; Marcelo 

Garcia; Kramer; 

Oliveira-

Formosinho 

Pierre Bourdieu 

A formação continuada em 

serviço tem de certa forma 

cumprido com seu papel, 

pois os pesquisados afirmam 

terem avançado e aprimorado 

sua prática profissional a 

partir da participação na 

mesma, o que possibilitou 

um trabalho ainda mais 

qualificado além de olharem 

a criança de maneira 

diferenciada. Os resultados 

apontam alguns obstáculos 

no processo de formação, 

pois alguns não têm contato 

com a formadora, outros 

porque suas unidades 

enfrentam problemas de 

ordem de recursos humanos. 
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CAVALCANTE 

2014 

UFAL 

EDUCAÇÃO 

Formação de profissionais de 

educação infantil no ensino 

superior: uma reflexão acerca 

das contribuições das 

pesquisas científicas para se 

repensar essa formação (2000-

2013) 

Investigar e analisar a 

produção acadêmica 

relativa à formação do 

profissional de EI em 

nível superior.  

Mapeamento de teses e 

dissertações no banco de 

dados da CAPES; 

Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações/USP; 

Biblioteca Digital da 

UNICAMP, UNESP, 

ANPED, UFSC, SCIELO, 

Domínio Público, 

Biblioteca Digital do MEC 

 

____________ Acredita-se que há uma 

urgente necessidade de 

superar o modelo 

escolarizado que orienta a 

organização dos cursos de 

formação de professores no 

país e caminhar rumo à 

legitimação da Pedagogia da 

Infância apropriada aos 

modos peculiares como a 

criança constrói a 

compreensão de si e do 

mundo.  

EMANUEL 

2014 

UNIVERSIDADE DE 

UBERABA 

EDUCAÇÃO 

A educação infantil e seus 

professores: desvelando o fio 

de suas formações 

Investigar as razões que 

movem os professores a 

participarem de cursos de 

formação continuada. 

Pesquisa empírica 

Sujeitos: professoras de 

educação infantil 

matriculadas em um curso 

de aperfeiçoamento pela 

Rede Nacional de 

Professores de Educação 

Básica 

Gatti e Barreto; 

Zilda Gomes de 

Oliveira; Sonia 

Kramer; 

Luciana Ostetto; 

Gisela Wajskop; 

Minayo; 

Bicudo; 

Gadamer 

A pesquisa teve como 

resultado que as aspirações 

das docentes em relação à 

formação continuada como 

uma oportunidade para 

contribuir efetivamente na 

prática pedagógica 

AMARAL 

2014 

UNISINOS 

EDUCAÇÃO 

Percorrendo caminhos além do 

espaço: a construção do 

“território pedagógico” como 

um elemento constituidor da 

profissionalidade docente na 

educação infantil 

Analisar e compreender 

como tal concepção 

(território pedagógico) e 

os fatores que a 

circulam/influenciam 

podem contribuir na 

constituição da 

profissionalidade docente 

do professor de Educação 

Infantil 

Lócus: escola municipal 

de educação infantil do 

município de Taquara/RS 

Sujeitos: 5 interlocutoras 

do estudo 

Barbosa; 

Frabboni; 

Horn; 

Narodowski; 

Oliveira; 

Froebel; 

Montessori; 

Freinet; 

Vygotsky; 

Wallon 

Forneiro; 

Haesbaert; Neto; 

Souza; Freire; 

A formação do professor 

passa a ser entendida como 

uma contínua, uma 

caminhada, uma formação ao 

longo da vida pessoal e 

profissional.  
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Shor; Nóvoa; 

Pereira; 

Sacristán; Tardif 

 

SANTOS 

2014 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

A formação continuada na 

educação infantil: avaliação e 

expectativas das profissionais 

da rede municipal de 

Florianópolis 

Reconstituir a trajetória de 

formação continuada da 

rede municipal de 

Educação Infantil de 

Florianópolis e identificar 

se os processos de 

formação continuada, 

realizados no âmbito da 

Secretaria Municipal de 

Educação, correspondem 

às expectativas das 

profissionais que atuam na 

educação infantil. 

Metodologia: 2.727 

instrumentos de avaliação 

das formações realizadas 

em 2011 e 633 das 

formações realizadas em 

2012 

____________ Identificou-se lacunas, 

avanços e retrocessos no 

âmbito da Política Nacional 

de Formação.  

ZUCOLOTTO 

2014 

UFES 

EDUCAÇÃO 

Primeiros anos da carreira 

docente: diálogos com 

professoras iniciantes na 

educação infantil  

Compreender a 

constituição do início da 

carreira docente de 

professoras que têm a 

Educação Infantil suas 

primeiras vivências 

profissionais. 

Abordagem qualitativa  

Entrevistas individuais e 

coletivas com um grupo de 

professoras do segundo 

ano na Educação Infantil 

Tardif; Marcelo 

Garcia; Bakhtin 

As professoras iniciantes 

reformulam suas 

perspectivas didáticas e 

modos de saber-fazer em 

função das especificidades 

que envolve cada contexto no 

qual estão inseridas. 

GOELZER 

2014 

UFSM 

EDUCAÇÃO 

O diálogo e a afetividade no 

contexto da educação infantil: 

as “pessoas grandes” dizendo a 

sua palavra  

Investigar como as 

“pessoas grandes” que 

atuam na Unidade de 

Educação Infantil Ipê 

Amarelo/UFSM 

compreendem as relações 

educativas/dialógicas/afet

ivas estabelecidas entre si 

e as suas possíveis 

implicações/repercussões 

na educação das crianças.  

Abordagem qualitativa ____________ A necessidade de que a 

formação docente considere 

de forma mais aprofundada a 

especificidade de tal etapa e a 

importância da articulação 

entre as “pessoas grandes” 

que nela atuam. 
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MACEDO 

2014 

FEUSP 

EDUCAÇÃO 

A contribuição da formação 

continuada para a atuação dos 

coordenadores pedagógicos da 

educação infantil de São 

Bernardo do Campo 

Formação continuada dos 

coordenadores 

pedagógicos por entender 

que ela é o momento 

necessário e privilegiado 

para que esses 

profissionais discutam as 

questões inerentes à sua 

recente profissionalização 

junto ao grupo de 

professores.  

Sujeitos: coordenadores 

pedagógicos que atuam na 

educação infantil  

____________ ____________________ 

RECCO 

2014 

UNESP/RIO CLARO 

EDUCAÇÃO 

 O trabalho docente na 

educação infantil: os desafios 

do processo de 

profissionalização do ensino 

Busca-se compreender os 

aspectos que apontam para 

uma cultura de 

colaboração no processo 

de profissionalização do 

ensino, envolvendo o 

trabalho docente entre as 

professoras de Educação 

Física e de Educação 

Infantil.  

Pesquisa qualitativa 

Questionário, observação, 

fonte documental e 

entrevista semiestruturada 

Sujeitos: professoras 

alocadas em três escolas; 

professora de Educação 

Física; uma professora 

coordenadora pedagógica   

___________ A contribuição da formação 

continuada, das leituras 

individuais e diálogo com as 

colegas experiente e a boa 

convivência entre todas as 

professoras. Não observou 

momentos de parceria entre 

as professoras de educação 

física e educação infantil. 

Verificou-se ausência de 

tempo e espaço um trabalho 

colaborativo. O trabalho 

docente é realizado de forma 

fragmentada e 

individualizada. 

MELO 

2014 

UFPA 

EDUCAÇÃO 

O PROINFANTIL e a 

formação de professores 

ribeirinhos: análise do 

memorial dos professores do 

município de Ponta de 

Pedras/Pará 

É identificar as 

contribuições do 

PROFINFANTIL na 

formação dos professores 

ribeirinhos do referido 

município, o qual será 

norteado pela seguinte 

questão: quais 

contribuições o Programa 

Proinfantil proporcionou à 

Abordagem qualitativa  

Documentos oficiais 

referentes à implantação 

do Programa  

Sujeitos: 10 professores 

cursistas de Ponta de 

Pedras 

___________ O resultado é o caráter 

inédito que o estudo 

engendra, considerando que 

até o momento nenhuma 

pesquisa stricto sensu foi 

realizada na perspectiva do 

PROINFANTIL no Estado 

do Pará; além da importância 

social do estudo por dar 

visibilidade à região do 
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Formação dos Professores 

ribeirinhos do município 

de Ponta das Pedras?  

Marajó e seus problemas 

socioeconômicos e 

educacionais no contexto da 

Amazônia paraense. 

MURASKI 

2014 

UFPR 

EDUCAÇÃO 

A carreira das educadoras da 

educação infantil no município 

de Curitiba: integração com a 

educação ou consolidação da 

marginalização? 

Examinar a conformação e 

o funcionamento da 

carreira das educadoras da 

Educação Infantil do 

Município de Curitiba, 

que não têm sua situação 

regulamentada pelo 

Estatuto do magistério, 

mas pelo Estatuto dos 

Servidores Municipais, 

analisando porque há duas 

carreiras para a atuação na 

educação das crianças de 0 

a 5 anos.  

Análise dos documentos; 

leis; pareceres; resoluções; 

decretos; portarias 

____________ A carreira de educadora é 

resultado da hierarquização 

das funções do cuidar e 

educar, uma construção 

advinda do delineamento de 

projetos educacionais 

historicamente distintos 

quanto aos seus objetivos 

para as creches e pré-escolas. 

As educadoras seguem com 

uma carreira que carrega os 

estigmas da segregação de 

um modelo de atendimento 

anterior à Constituição 

Federal de 1988 e da 

LDB/96, voltado às crianças 

pobres de 0 a 3 anos. Superar 

desigualdades quanto à 

jornada, remuneração, 

formação, restrições aos 

locais de atuação, 

aposentadoria especial, entre 

outros aspectos. 

DUTRA 

2014 

UFMA 

EDUCAÇÃO 

Formação continuada de 

professores na escola: prática 

docente e autonomia 

pedagógica na Educação 

Infantil 

Analisar as concepções de 

formação presentes em 

cada década no Brasil, 

identificando as categorias 

da autonomia pedagógica 

e da prática docente. 

Discutir as políticas de 

Educação Infantil. 

Abordagem qualitativa 

Estudo de caso 

Entrevistas e questionários 

Fusari e Rios; 

Gadotti; Freire; 

Nóvoa; 

Imbérnon; 

Contreras; 

Tardif 

Revelaram uma proposta de 

formação continuada que foi 

programada pela própria 

equipe pedagógica e que 

motivou o desenvolvimento 

da autonomia na escola.  
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LOVATTI 

2014 

UFES 

EDUCAÇÃO 

Docência e formação na 

educação infantil do campo: 

dizeres docentes 

Focaliza a formação e 

atuação docente na 

Educação Infantil do 

Campo. 

Princípios teóricos-

metodológicos 

referenciais bakhtinianos 

Abordagem qualitativa de 

tipo exploratória  

Questionários, entrevistas 

individual e coletiva; 

observação  

Nóvoa A educação infantil vem 

ganhando visibilidade 

progressiva nas políticas 

públicas locais, sustenta em 

diferentes dinâmicas 

organizativas que se 

articulam ao movimento da 

expansão da Educação 

Infantil. Esses avanços se 

associam a desafios e 

demandas de investimentos, 

entre os quais se destaca a 

formação como prioridade 

para as professoras da 

educação infantil, sendo essa 

formação específica, assim 

discutindo os diversos temas 

vinculados ao contexto em 

questão, contribuindo para a 

construção coletiva das 

instituições do campo. 

NOGUEIRA 

2014 

UFMS 

EDUCAÇÃO 

Formação de professores para 

a educação infantil e o 

PROINFANTIL 

O Programa de Formação 

Inicial para Professores 

em Exercício na Educação 

Infantil 

(PROINFANTIL), com 

foco no professor de 

Educação Infantil e no 

processo de formação 

desses sujeitos. 

Pesquisa qualitativa  

Sujeitos: professoras de 

educação infantil  

____________ Situações desencadeadas ao 

longo do desenvolvimento do 

curso acabaram 

comprometendo todo o 

processo formativo e seu 

desdobramento nas 

instituições educativas. 

Dentre os fatos ocorridos 

destacam-se: a não 

especificação da formação de 

tutores, a pouca interação 

entre formadores e cursistas, 

à falta de políticas públicas 

que contemplassem a 

formação, oferecessem 
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condições de trabalho e 

valorizassem o professor. 

SCHMITT 

2014 

UFSC 

EDUCAÇÃO 

TESE 

AS RELAÇÕES SOCIAIS 

ENTRE PROFESSORAS, 

BEBÊS E CRIANÇAS 

PEQUENAS: CONTORNOS 

DA AÇÃO DOCENTE' 

O objetivo desta pesquisa 

foi conhecer e analisar as 

relações sociais 

constituídas por 

professoras e crianças de 0 

a 2 anos de idade, em uma 

creche pública do 

município de 

Florianópolis, com 

atenção aos contornos que 

especificam a ação 

docente nesta faixa etária. 

Perspectiva teórico-

crítica; observação e 

descrições densa, 

filmagem; fotografias; 

registros escritos e diários. 

Sujeitos: dois grupos 

etários: um formado por 

15 bebês com idade de seis 

a dez meses e outro 

formado por 15 crianças 

de 1 ano 8 meses a 2 anos 

e 2 meses e suas 

professoras. 

Mikhail Bakhtin Pensar em uma ação docente 

que se efetiva não apenas 

pela presença diretiva das 

professoras, mas 

enfaticamente, como uma 

composição de tempos e 

espaços, que são estruturados 

inicialmente pelas 

profissionais, para as 

experiências pessoais e 

coletiva das crianças.  

CRUZ 

2014 

UFRN 

EDUCAÇÃO 

TESE 

O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO COMO 

CONTEXTO DE 

FORMAÇÃO DOCENTE 

ESPECÍFICA PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL: o 

que dizem os formandos sobre 

suas aprendizagens?'  

O objetivo analisar que 

saberes específicos à 

atuação docente na 

Educação Infantil são 

construídos, segundo 

graduandos-estagiários, 

no Estágio 

Supervisionado do curso 

de Pedagogia. 

Sujeitos: 4 estagiárias que 

realizaram estágio no 

período da pesquisa em 

2012 

Pesquisa realizada junto à 

disciplina estágio 

supervisionado em 

educação infantil do curso 

de Pedagogia do Campus 

Avançado de Patu-UERN; 

abordagem investigativa, 

perspectiva qualitativa, 

análise de dados-

questionário, análise de 

documentos e entrevistas 

semiestruturadas 

(individuais e coletivas) 

Vygotsky; M. 

Bakhtin 

O estágio pode constituir-se 

como instância articuladora-

consolidadora do processo de 

formação do futuro professor 

podendo propiciar a 

efetivação da iniciação não 

apenas à prática, mas a 

práxis, enquanto movimento 

de indissociabilidade entre a 

teoria e a prática.  
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OLIVEIRA 

2014 

PUC-GO 

EDUCAÇÃO  

TESE 

A FORMAÇÃO 

CONTINUADA DAS 

PROFESSORAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL EM 

ANÁPOLIS-GO.' 

A pesquisa apresentada, 

nesta tese de doutorado, 

procurou responder ao 

seguinte problema: quais 

as tendências, concepções 

norteadoras, tensões, 

rupturas e permanências 

no processo de formação 

continuada dos 

profissionais da Educação 

Infantil em Anápolis-GO? 

O objetivo deste trabalho é 

analisar as políticas 

públicas de formação 

continuada dos 

profissionais da Educação 

Infantil no Sistema 

Municipal de Ensino de 

Anápolis-GO. 

Pesquisa qualitativa, 

documentos legais de 

âmbito municipal e 

federal, questionários, 

entrevistas, e observação 

participante 

Sujeitos: instituições do 

sistema de ensino; 

gestoras, coordenadoras 

pedagógicas, diretoras e 

professoras 

_____________ A formação continuada por si 

só não promove a 

transformação no campo 

educacional. É necessária a 

transformação de todo o 

campo: as condições 

concretas de trabalho, a 

gestão das instituições e dos 

sistemas de ensino. A 

formação continuada deve 

estar ligada ao processo de 

valorização e 

reconhecimento social dos 

profissionais.   

ARAÚJO 

2014 

UFRN 

EDUCAÇÃO 

TESE 

Contar no Caminho: escritas de 

si, percursos de formação e 

inserção institucional de 

professores da infância' 

A tese tem como objeto de 

estudo a percepção de 

professores da infância 

sobre seus percursos de 

formação e projetos de 

inserção institucional. 

O objetivo geral da tese é 

analisar como os 

participantes da pesquisa 

articulam, narrativamente, 

seus percursos de 

formação e projetos de 

atuação profissional com 

vista à inserção 

institucional em um 

Colégio de Aplicação. 

Princípios 

epistemológicos e 

métodos de pesquisa 

(auto)biográfica 

 

Ferrarotti; 

Delory-

Momberger; 

Josso; Nóvoa e 

Finger; Dosse; 

Passeggi; Souza 

Ao narrar seus percursos de 

formação os professores 

reconstituem adesões e 

princípios, valores e projetos 

em diferentes contextos de 

formação (familiar, escolar e 

profissional), revisitam ações 

desenvolvidas no exercício 

da profissão e elaboram 

reflexões que resultam na 

autoconsciência de 

potencialidades e limitações 

de suas ações nas 

instituições.  
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COLASANTO 

2014 

PUC-SP 

EDUCAÇÃO(CURRÍC

ULO) 

TESE 

Avaliação na educação 

infantil: a participação da 

criança' 

Este estudo tem por 

objetivo investigar o 

registro da participação 

das crianças nos relatórios 

de avaliação, em duas 

Escolas Municipais de 

Educação Infantil - 

EMEls, do município de 

São Paulo, que recebem 

crianças de 3, 4 e 5 anos de 

idade. 

Pesquisa-ação segundo a 

formulação de Thiollent. 

Sujeitos: pesquisadora, as 

gestoras, professoras de 

educação infantil e duas 

unidades no período de 1 

ano 

Dewey; Freire; 

Apple; Beane; 

James; 

Sarmento; Faria; 

Schon; Pérez 

Gómez; Giroux; 

Warschauer; 

Oliveira-

Formosinho; 

Malaguzzi 

Na avaliação, as entrevistas 

com as crianças indicam o 

que elas pensam sobre os 

projetos e atividades 

desenvolvidas por elas na 

escola, proporcionando 

assim, o autoconhecimento. 

Verifica-se que a opinião da 

criança pode trazer à prática 

docente importantes 

elementos para o 

replanejamento das 

atividades 

SILVA 

2014 

UFU 

EDUCAÇÃO 

TESE 

Infância e educação infantil: 

programa de formação inicial 

para professores em exercício 

(2004–10)' 

Este estudo buscou 

compreender tal programa 

como política de formação 

mediante uma análise de 

seus impactos na prática 

de tais educadores 

fundamentada numa 

investigação que esta tese 

materializa. 

A pesquisa buscou 

evidenciar os efeitos do 

programa como 

dispositivo que constitui 

os sujeitos para atuar na 

educação infantil; e se 

desdobrou na dimensão da 

análise documental à luz 

da abordagem qualitativa 

Análise documental 

Abordagem qualitativa 

_____________ Se os resultados permitem 

afirmar que o Proinfantil 

cumpriu seu papel de abrir 

possibilidades de interpretar 

a realidade dos professores 

em exercício naquele 

momento; sua análise 

permitiu verificar as 

concepções teóricas que 

sustentam esse modelo 

educacional e a concepção de 

infância, criança e educação 

infantil, assim como a 

estrutura do programa quanto 

a materiais didáticos 

instrucionais, matriz 

curricular, proposta 

avaliativa, fichas de 

acompanhamento, relatórios 

avaliativos produzidos pelo 

Ministério da Educação e 

outros órgãos avaliadores, 

enfim, os documentos mais 
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importantes do processo de 

implantação e consolidação 

do programa. Mas 

ressaltamos que o Proinfantil 

não pode ser entendido como 

curso de formação 

acadêmica, dadas sua 

brevidade, descontinuidade e 

as rupturas no processo de 

construção de conhecimento: 

características da política 

neoliberal vigente, permeada 

por contradições e 

desigualdades em sua 

condição de meio para 

manter a hegemonia do 

capital internacional. 

GARCIA 

2014 

UNIVERSIDADE DE 

SOROCABA 

EDUCAÇÃO 

TESE 

. EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DO PROFESSOR DA 

PRIMEIRA INFÂNCIA' 

O objeto do presente 

trabalho é a educação 

superior dos professores 

da primeira infância. 

Diante do caráter geral e 

diversificado da formação 

docente em instituições de 

educação superior, a 

educação infantil parece 

carecer de sólidas bases 

para garantir suas 

especificidades. 

O objetivo da pesquisa é 

refletir sobre a relevância 

ou não da educação 

superior para a formação 

dos professores deste 

nível de ensino e se, 

realmente, a educação 

Pesquisa de campo em 14 

escolas que atendem 

crianças de 0 a 5 anos em 

Sorocaba; 

Questionários e 

entrevistas. 

Investigação qualitativa  

_____________ Resumidamente as 

categorias de análise ficaram 

nucleadas nos seguintes 

temas: referências ao curso 

de magistério para analisar o 

curso de pedagogia; o espaço 

de reflexão sobre a prática no 

curso de pedagogia; a 

relevância da educação 

superior para a educação 

infantil; cuidar, educar, 

brincar na educação infantil; 

satisfação e reconhecimento 

do professor da primeira 

infância. A pesquisa 

contribui para o 

aprimoramento crítico da 

discussão a respeito da 

relação entre teoria e prática 
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superior alcança melhorar 

a educação infantil no 

sentido de garantir as suas 

especificidades. 

nos cursos de pedagogia, 

tendo em vista a educação 

infantil. 

SILVA 

2015 

PUC-CAMPINAS 

EDUCAÇÃO 

Identidade docente na 

educação infantil: marcas da 

formação e das experiências 

profissionais no contexto das 

instituições 

Busca compreender o 

papel das políticas 

públicas da formação 

inicial e das condições 

práticas de exercício da 

profissão nessas 

representações. 

Abordagem qualitativa 

com produção de materiais 

empíricos 

Coleta de dados através de 

entrevista semiestruturada 

e observação em sala de 

aula 

Sujeitos: 6 professoras  

Sergio 

Moscovici 

As professoras analisadas 

apresentam indícios de uma 

reconstrução da identidade 

que as professoras analisadas 

apresentam indícios de uma 

reconstrução da identidade 

docente, representação da 

profissão como sacerdócio e 

caracterizada pelo gostar de 

crianças para uma profissão 

caracterizada pelos 

conhecimentos pedagógicos 

e pela intencionalidade do 

professor, porém, pode-se 

constatar que o ambiente 

prático de trabalho, no que 

diz respeito às exigências 

apresentam como 

empecilhos para que essa 

nova representação possa ser 

assumida no cotidiano da 

profissão.  

ANTONIACOMI 

2015 

PUCPR 

EDUCAÇÃO 

Formação continuada e as 

representações sociais de 

professores de centros 

municipais de educação 

infantil 

Analisar a relação entre as 

representações sociais de 

professores dos Centros 

Municipais de Educação 

Infantil, CMEI´s sobre a 

formação continuada e as 

políticas de formação de 

professores. 

Metodologia de 

abordagem qualitativa 

com aporte teórico-

metodológico 

Questionário de perfil 

sociodemográfico 

Sujeitos: 57 professoras 

atuantes em 6 CMEI´s da 

Campos R. Ens e 

Gisi; Favoreto e 

Filipak; 

Gastaldi; 

Imbernón; 

Marcelo e 

Pryjma; Nóvoa; 

Tardif; Abric; 

Moscocivi; 

Embora a formação 

continuada do município 

comtemple diversas ações 

formativas, nas 

representações sociais dos 

professores ela está muito 

ligada com os cursos do 

plano anual de formação 

continuada do município. 
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Regional Boa Vista no 

município de Curitiba  

Pecora; Sá; 

Wachelke; 

FERREIRA 

2015 

UFPE 

EDUCAÇÃO 

Um desconhecido a porta: os 

discursos das professoras da 

educação infantil sobre o ser, o 

saber e o fazer docente 

Apreender enunciados 

atribuídos pelo discurso 

docente ao que é ser 

professora na educação 

infantil e aos seus saberes 

e fazeres. 

Lócus: Município de 

Major Isidoro 

Sujeitos: 10 professores 

que atuam na educação 

infantil  

Ostetto; Roldão; 

Tristão; Dubar; 

Oliveira-

Formosinho; 

Louro; Kramer;  

Pode-se perceber que os 

discursos acerca do ser 

professora, saber e fazer são 

heterogêneos, reúne um 

conjunto de elementos 

diversos, que se aproxima de 

uma discursividade que 

aponta para a afirmação da 

profissionalidade. Nesse 

sentido, é possível evidenciar 

um movimento, sendo 

realizado pelas professoras, 

tanto da creche, quanto da 

pré-escola, em direção à 

profissionalização docente, 

sendo apresentados em seus 

discursos elementos vários 

desse processo, como o 

planejamento e a prática 

pedagógica.  

CHAVES 

2015 

UFCE 

EDUCAÇÃO 

 A relação entre a formação 

continuada e as práticas 

pedagógicas na perspectiva de 

professoras da educação 

infantil em um município do 

Ceará 

Analisar a relação entre 

formação continuada de 

professoras oferecida pela 

Secretaria Municipal de  

Educação (SME), em 

parceria com o eixo de 

Educação Infantil do 

Programa de 

Alfabetização na Idade 

Certa (IPAC), e as práticas 

pedagógicas, na 

Abordagem qualitativa 

Técnicas de construção de 

dados: entrevista, 

questionário, observação e 

análise de documentos  

Sujeitos: 8 professores de 

Educação Infantil  

Nóvoa; 

Imbernón; 

Oliveira-

Formosinho; 

Kramer 

Há a necessidade de 

proporcionar às professoras 

oportunidades de formação 

continuada condizentes com 

a realidade que atuam e que 

estimulem o 

desenvolvimento de atitudes 

críticas e reflexivas, diante 

das suas práticas pedagógicas 

cotidianas.  
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perspectiva de professoras 

de creche e pré-escola em 

um município do Ceará. 

SOUZA 

2015 

UFRRJ 

EDUCAÇÃO, 

CONTEXTOS 

CONTEMPORÂNEOS 

E DEMANDAS 

POPULARES 

Inserção e saberes docentes na 

educação infantil: encontros, 

diálogos e responsividades  

Investigar de que forma se 

constroem os 

conhecimentos, 

concepções e práticas 

pedagógicas dos 

professores nos primeiros 

dias de estadia das 

crianças e suas famílias na 

Escola de Educação 

Infantil UFRRJ.  

 

Sujeitos: 5 professores de 

uma turma de berçário e a 

equipe que lidera a escola 

Encontros e diálogos, 

questionários de 

caracterização de 

professores, entrevista 

coletiva e o registro em 

diário de campo  

___________ A análise nos mostra que há 

alguns conhecimentos 

específicos aos quais se 

recorre no movimento de 

inserção, a maioria deles 

referente as especificidades 

do papel de professor de 

Educação Infantil. As 

professoras faziam um 

exercício de exotopia 

incessante em prol da 

construção dessas 

compreensões, em que 

tinham “no outro” a grande 

fonte de construção de 

conhecimento.  

SILVA 

2015 

UERN 

EDUCAÇÃO 

Bem-estar docente na 

educação infantil: uma análise 

sócio-histórica do seu processo 

de constituição 

Analisar os significados e 

os sentidos do bem-estar 

docente de uma professora 

de escola pública da 

Educação Infantil.  

Pesquisa qualitativa 

ancorada na perspectiva 

teórico-metodológica da 

Psicologia Social-

Histórica  

Entrevistas recorrentes e 

reflexivas  

Sujeito: 1 professora de 

Educação Infantil do 

Município de Mossoró/RN 

 

Aguiar e Ozella A professora inicialmente 

sentiu temor e medo, mas foi 

superando, e passou a se 

sentir satisfeita e realizada 

em trabalhar com as crianças 

da Educação Infantil. A 

professora apresenta um 

quadro de bem-estar docente, 

quadro esse caracterizado e 

revelado por meio de 

algumas condições sociais e 

históricas, tais como: uma 

gestão qualificada, estrutura 

escolar entre outros fatores.  
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DELMONDES 

2015 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DOM 

BOSCO 

EDUCAÇÃO 

A educação da criança de 0 a 3 

anos – um olhar para a prática 

docente 

Analisar a prática docente 

realizada na creche 

caracterizando os saberes 

do professor de educação 

infantil. 

Pesquisa qualitativa  

Observação, 

Entrevista 

semiestruturada, diário de 

campo, fotos e leitura 

documental  

Sujeitos: professoras que 

atuam no Berçário e na 

Creche I no CEINF SOL, 

em Campo Grande/MS.  

Kuhlmann; 

Kramer; 

Kishimoto; 

Sarmento; 

Oliveira-

Formosinho; 

Corsaro 

A concepção de criança para 

as professoras é uma criança 

idealizada, feliz, sonhadora e 

brincante. A preocupação 

dos docentes em tornar o 

CEINF um espaço que 

proporcione o 

desenvolvimento integral das 

crianças; as professoras 

valorizam o brincar; as 

professoras possuem 

formação específica e 

apresentam concepções 

diferentes.  

SILVA 

2015 

PUC-SP 

EUCAÇÃO 

(PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO) 

 

Da pajem a professora e 

educação infantil: um estudo 

sobre a constituição identitária 

da profissional de creche 

Investigar o processo de 

constituição identitária de 

professoras de educação 

infantil que atuam em 

creche, especificamente 

aquelas que iniciaram seu 

trabalho nesse campo 

como pajens e auxiliares 

de desenvolvimento 

infantil e se justifica pelo 

fato de ainda ser um tema 

pouco elaborado em 

pesquisas sobre docência 

na Educação Infantil de 0 

a 3 anos.  

Estudo qualitativo 

fundamento nas 

concepções da Psicologia 

Sócio histórica 

Entrevista não-diretiva 

com foco na narrativa da 

história de vida  

Sujeitos: 3 professoras de 

educação infantil que 

atuam em creche da rede 

municipal de ensino de 

São Paulo 

 Os percursos de vida pessoal 

e profissional e os percursos 

formativos são elementos 

constituintes das identidades 

profissionais das educadoras 

de creche. Observou-se nas 

falas das educadoras que o 

campo da formação inicial e 

contínua lhes possibilitou 

desenvolver o sentimento de 

pertença a um grupo de 

professoras da educação 

básica. Entretanto, ainda 

existe a ideia de que quem 

“cuida” de crianças de 0 a 3 

anos é considerada menos 

“educadora” que as demais, 

reforçando a ideia da 

prevalência do cuidado em 

detrimento da educação e o 

não reconhecimento da 

indissociabilidade entre essas 
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atividades, 

independentemente do 

segmento da educação.   

FERREIRA 

2015 

UERJ 

EDUCAÇÃO-

PROCESSOS 

FORMATIVOS E 

DESIGUALDADES 

SOCIAIS 

Investigando processos 

identitários de agentes 

auxiliares de uma creche no 

Rio de Janeiro 

Investigar processos 

identitários das Agentes 

Auxiliares de uma creche 

pública de periferia 

urbana, buscou 

compreender questões 

centrais da política de 

formação de profissionais 

de Educação Infantil na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Sujeitos: 4 profissionais 

que atuam numa creche 

pública no município do 

Rio de Janeiro 

Pesquisa qualitativa de 

cunho participativo  

Aquino; 

Farias, Kramer; 

Rosemberg; 

Tavares; 

Vasconcelos  

___________________ 

FRANCO 

2015 

UNICAMP 

EDUCAÇÃO 

TESE 

UMA DÉCADA DAS 

CRECHES NA EDUCAÇÃO 

PAULISTANA - 2002 A 2012' 

O trabalho busca 

caracterizar e analisar os 

primeiros dez anos, de 

2002 a 2012, das creches 

na Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, 

tendo em vista a 

determinação da LDB 

9394/96, sobre a 

passagem das creches do 

setor de Assistência Social 

para o setor da Educação, 

o que no caso deste 

município ocorreu a partir 

de 2002. 

P

a

r

a 

t 

P

a

l

é

m 

.

a 

_____________ ________________ 

SILVEIRA 

2015 

UFG 

EDUCAÇÃO 

TESE 

Práticas pedagógicas na 

educação de crianças de zero a 

três anos de idade: concepções 

acadêmicas e de profissionais 

da educação.' 

O objetivo de 

compreender as 

concepções acadêmicas e 

de profissionais da 

educação acerca das 

práticas pedagógicas na 

 ____________  
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educação de crianças de 

zero a três anos de idade. 

BARROS 

2015 

UERJ 

EDUCAÇÃO 

TESE 

. Formação docente continuada 

em unidade universitária 

federal de educação infantil: 

concepções, desafios e 

potencialidades na UUFEI-

Creche UFF' 

 Buscou conhecer, 

analisar e refletir sobre as 

ações e processos de 

formação docente 

continuada levando em 

consideração as 

concepções de infância, 

assim como as dimensões 

do ensino, da pesquisa e 

da extensão, próprias de 

uma unidade universitária. 

 Perspectiva 

Gramsciana 

 

NALINI 

2015 

FEUSP 

EDUCAÇÃO 

TESE 

Construindo Campos de 

Experiências: Creche, Arte 

contemporânea e a poética das 

crianças de 0 a 3 anos' 

A intenção desse trabalho 

foi pesquisar como os 

professores, ao dialogar 

com os modos de fazer 

arte da 

contemporaneidade e os 

conteúdos das poéticas 

dos artistas, poderiam 

transformar sua prática em 

sala de aula, tornando-se 

propositores, 

investigadores e criadores 

de campos de experiências 

para as crianças de 0 a 3 

anos. 

 Arder, Duve, 

Favaretto, 

Rancière, 

Matos, 

Vygostky, 

Schon, Weiz, 

Formosinho  

 

PATARO 

2015 

UEM 

EDUCAÇÃO 

TESE 

ENTRE EDUCAR E 

ENSINAR: 

COMPLEXIDADE E 

REPRESENTAÇÕES 

A pesquisa tem por 

objetivo analisar as 

representações sociais 

docentes sobre os 

 _____________ Os resultados apresentam 

implicações para o campo da 

formação docente, 

apontando a necessidade de 

se trabalhar junto aos 
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DOCENTES SOBRE OS 

OBJETIVOS DA ESCOLA' 

objetivos da escola na 

sociedade contemporânea. 

elementos potencialmente 

formadores de 

representações sociais sobre 

os objetivos da escola, a 

saber, a relação da escola 

com a família e sociedade 

mais ampla e a relação entre 

professor(a) e aluno(a) – 

elementos que se revelaram 

ambivalentes e foram 

representados como incertos. 

A pesquisa indica também a 

necessidade de se trabalhar 

com a simultaneidade entre 

os objetivos da escola, 

atuando junto à formação 

docente no intuito de que a 

escola desenvolva, para além 

da instrução, a formação 

integral de crianças e jovens. 

CASTRO 

2015 

UFRJ 

EDUCAÇÃO 

TESE 

ENCONTROS DOS RIOS: 

Um estudo comparado da 

formação de professores de 

educação infantil em dois 

cursos de Pedagogia, 

presencial e a distância, da 

UNIRIO.' 

O objetivo deste trabalho é 

realizar uma análise 

comparada entre os 

currículos dos cursos de 

Pedagogia, presencial e a 

distância, da Universidade 

Federal do Estado do Rio 

de Janeiro – UNIRIO- 

tendo como foco a 

formação de professores 

que vão atuar na Educação 

Infantil. 

 Vygostsky; 

Bakhtin;  

Benjamim; 

Harvey; Castells 

Concluiu-se que as 

diferenças e semelhanças 

existentes apontam para 

questões relacionadas a 

crescente precarização do 

trabalho docente, a 

necessidade da incorporação 

da creche como locus de 

atuação docente, e do 

consequente investimento na 

formação do profissional 

para nela atuar, e a urgência 

de se ampliar os espaços e 

momentos de trocas entre os 
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professores de cada curso e 

destes entre si. 

RIBEIRO 

2015 

UFAL 

EDUCAÇÃO 

TESE 

SABERES E 

METODOLOGIAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: O 

CURSO DE PEDAGOGIA – 

UFAL EM QUESTÃO' 

Esse estudo 

problematizou os saberes 

e metodologias elencados 

para o curso de formação 

de pedagogos frente às 

especificidades das 

crianças, seus saberes 

culturais e formativos e os 

desafios colocados para o 

exercício dessa ação 

pedagógica diante das 

metas estabelecidas pelo 

processo de 

universalização da 

educação básica. 

 _____________ Os resultados alcançados, a 

partir do cruzamento dos 

dados, das inferências, do 

campo (falas), da legislação e 

das contribuições teóricas 

possibilitaram compreender 

que emergem desse processo, 

tensões presentes na relação 

dos sujeitos da pesquisa com 

a conjuntura social marcada 

por movimentos de rupturas 

e permanências deixando 

suas marcas na formação de 

professores e alunos; nos 

saberes e metodologias 

dispostos na formação 

proposta pela universidade e 

nos desafios enfrentados por 

estes alunos docentes diante 

da precarização de sua ação 

docente entrelaçados com a 

necessidade de ressignificar 

sua prática pedagógica junto 

às crianças no espaço da 

escola pública. 

PENA 

2015 

UFMG 

EDUCAÇÃO 

TESE 

CUIDAR: relações sociais, 

práticas e sentidos no contexto 

da Educação Infantil'  

O objeto deste trabalho 

são as relações de cuidado 

com as(os) bebês, 

analisadas no contexto do 

berçário de uma Unidade 

 _____________ O estudo revela a 

centralidade do cuidado e 

educação no contexto do 

berçário, o qual, por sua vez, 

pode contribuir para pensar 

uma pedagogia preocupada 
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Municipal de Educação 

Infantil. 

com a formação de seres 

humanos que lutem para que 

sejam reconhecidas as suas 

expressões máximas de 

humanidade. Assim, no 

decorrer desta luta, poderiam 

competir menos e cuidar 

mais uns dos outros. 

ALMEIDA 

2015 

UEBA 

EDUCAÇÃO E 

CONTEMPORANEIDA

DE 

TESE 

NA HORA DE CHOVER A 

GENTE NÃO VAI BRINCAR 

NÉ"? CRIANÇAS, 

PROFESSORAS E O 

BRINCAR NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: SENTIDOS E 

SIGNIFICADOS' 

O estudo buscou 

depreender as concepções 

das crianças e das 

professoras sobre o 

brincar em uma instituição 

de Educação Infantil, no 

sentido de verificar 

aproximações e 

distanciamentos que 

possibilitassem que o 

brincar emergisse como 

espaço de criação, de 

produção de 

conhecimento e de crítica 

no processo educacional. 

 ____________ O estudo apontou que há uma 

necessidade de investimento 

na formação inicial e 

continuada das professoras 

de Educação Infantil a fim de 

que essas profissionais 

possam analisar o brincar 

como uma forma de 

expressão das crianças, 

concebendo-as como 

protagonistas do espaço 

escolar e que suas 

brincadeiras sejam vistas 

como formas de expressão e 

análise do seu cotidiano. 

Indica também que o brincar 

deve estar presente nos 

diferentes espaços da 

Educação Infantil, dando 

uma atenção especial ao 

papel da brinquedoteca como 

espaço para e das crianças. 

COELHO 

2015 

PUCPR 

EDUCAÇÃO 

TESE 

DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: A 

Esta investigação busca 

compreender como se 

constitui o processo de 

desenvolvimento 

profissional de 

 Fiorentini; 

Hubermann; 

Marcelo 

&Vaillant; 

Romanowski; 

O desenvolvimento 

profissional por meio da 

formação se concretiza com a 

participação nos cursos 

oferecidos pela instituição 
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CONSTITUIÇÃO DE UMA 

CARREIRA DOCENTE.' 

profissionais da educação 

infantil, em diferentes 

momentos da trajetória 

profissional 

Nóvoa; 

Oliveira-

Formosinho 

mantenedora, em pesquisas 

de temas referentes à 

educação infantil, na busca 

de conhecimento de outras 

experiências de trabalho, 

como também nas reflexões 

sobre a prática. Porém, há 

necessidade de maior 

investimento nos 

profissionais que se 

encontram no período de 

inserção na profissional para 

dirimir o impacto enfrentado 

nesse período inicial e como 

nem sempre contam com 

apoio para o 

desenvolvimento do 

trabalho, isso desmotiva e 

pode levar à desistência. Os 

elementos constituintes do 

desenvolvimento 

profissional se expressam: na 

escolha profissional, na 

existência de carreira, nas 

condições de trabalho, na 

formação inicial e continuada 

e na prática e 

desenvolvimento do 

trabalho. Os dados revelaram 

que a educação infantil, 

embora institucionalizada 

não está consolidada, diante 

disso, o profissional 

encontra-se em processo de 

constituição. Entretanto, 

entre os professores é menos 
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latente a identificação com a 

educação infantil. 

 

*Tabela elaborada pela autora com base no levantamento de Teses e Dissertações realizado nos Bancos: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior) e BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


