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RESUMO 

 

A presente pesquisa surgiu do interesse e da necessidade de investigar a formação inicial de 

professores para a docência com bebês (crianças de zero a dezoito meses), uma temática que 

tem ganhado visibilidade nos últimos anos, mas que ainda ocupa um pequeno espaço na 

produção acadêmica. O principal objetivo da pesquisa foi analisar as contribuições do curso de 

Pedagogia presencial oferecido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará 

(FACED-UFC) para a docência com bebês, a partir das perspectivas de docentes, discentes e 

egressos do curso. Para isto, lançou mão dos conhecimentos sobre a formação de professores 

para a Educação Infantil e sobre a educação de bebês, especialmente os estudos realizados por 

Barbosa (2010), Barbosa e Fochi (2015), Cruz (2000), Kishimoto (2005), Oliveira-Formosinho 

(2001), dentre outros autores. Tendo como opção a abordagem de pesquisa qualitativa, foram 

utilizados como técnicas para a construção dos dados a aplicação de questionários e a entrevista 

semiestruturada. Participaram das entrevistas o total de três docentes da área de Educação 

Infantil da FACED-UFC, 19 discentes dos semestres finais do curso de Pedagogia (diurno e 

noturno) e seis egressos desta Faculdade que já atuaram ou atuam como professores de bebês. 

Para o registro dos dados foram utilizados um gravador de voz e um diário de campo. A análise 

dos dados revelou que a formação oferecida no curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC 

não contempla efetivamente a complexidade e as peculiaridades da prática docente com os 

bebês. Apesar da maioria dos sujeitos reconhecer a boa formação para a docência na Educação 

Infantil e algumas iniciativas relacionadas às práticas pedagógicas com bebês efetivadas ao 

longo dos dois últimos anos, eles consideraram que ainda são oferecidas poucas oportunidades, 

dentro e fora das disciplinas do currículo do curso, que possibilitem aos estudantes de 

Pedagogia a apropriação de temas importantes relacionados aos bebês e seus processos 

educativos. Assim, foi possível identificar uma série de fragilidades que limitam a qualidade da 

formação inicial visando à docência com bebês no curso de Pedagogia da FACED-UFC e 

também algumas alternativas no sentido de superar essas fragilidades. A análise do conjunto de 

entrevistas dos três grupos de sujeitos oferece elementos importantes para enriquecer os debates 

sobre a elaboração ou reformulação de currículos para o curso de Pedagogia, e, no caso do curso 

enfocado no presente trabalho, indica a urgência de mudanças em seu currículo a fim de que os 

futuros pedagogos formados nessa Faculdade tenham os necessários subsídios teóricos e 

práticos para desenvolver uma docência de qualidade com os bebês. 

 

Palavras-chave: Formação inicial de professores. Docência com bebês. Curso de Pedagogia. 



ABSTRACT 

 

The present research arose of the concern and necessity of to inquire the teachers initial 

formation to the teaching with babies (children from zero to eighteen months), a thematic that 

has gained visibility in the last years, but still occupy a small space in the academic production. 

The principal research objective was to analyse the presential pedagagic course contributions 

offered by Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (FACED-UFC) to the 

teaching with babies, from of the teaching perspectives, students and course graduates. For this, 

were used of the knowledges about the teachers formation to infantil education and about the 

babies education, specially the studies realized by Barbosa (2010), Barbosa and Fochi (2015), 

Cruz (2000), Kishimoto (2005), Oliveira-Formosinho (2001), among others autours. Having as 

option the qualitative research approach, were used as techniques to data construction the 

questionnaires application and the Semi-structured interview. Participated of the interviews the 

total of three teachers, nineteen final semesters students of the daytime and nighttime pedagogy 

course and six graduates of this college that acted or act as babies teacher. For the data record 

were used a voice recorder and a field journal. The data analysis revealed that the formation 

offered in the FACED-UFC presential pedagogy course does not contemplate effectively the 

complexity and the peculiarities of the teacher practice with babies. Although the majority of 

subjects to recognize the good formation to the infantile education teaching and some initiatives 

related to the pedagogical practices with babies effected over the past two years, they 

considered that yet are offered few opportunities, inside and outside of the course curriculum, 

that enable to the pedagogy students the appropriation of important themes related to the babies 

and their educational processes. Thus, it was possible to identify a frailties serie that limit the 

quality of the initial formation aiming to the teaching with babies in the FACED-UFC pedagogy 

course and also some alternatives in the sense of overcome this frailties. The subjects three 

groups interviews set analysis offers important elements to enrich the debates about the 

curriculum elaboration and reformulation to the pedagogy course and in the case of the focused 

course in the present research, indicates the urgency of changed in this curriculum so that the 

futures pedagogy graduates formed in this college have the necessary subsidies theoretical and 

practical to develop a quality teaching with the babies. 

 

Keywords: Teacher initial formation. Teaching with babies. Pedagogy Course. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

“[...] a importância de uma coisa não se mede com fita 

métrica nem com balanças nem com barômetros etc. [...] 

a importância de uma coisa há que ser medida pelo 

encantamento que a coisa produza em nós.” 

(Manoel de Barros) 

 

O termo “formação” é comumente associado a ideia de processo, percurso ou 

trajetória de aprendizagem. Quando este termo se refere ao processo de aprendizagem da 

profissão docente, é necessário compreender que este processo é inacabado e que as fontes de 

saberes são diversas (GARCÍA, 1995).  

Levando isso em consideração, a expressão “formação inicial de professores” 

empregada neste trabalho se refere aos processos formativos vivenciados pelos estudantes dos 

cursos de licenciatura das mais diversas áreas do ensino. Esses processos formativos podem ser 

compreendidos como o conjunto de experiências que possibilitam a apropriação e 

experimentação de determinados conhecimentos que corroboram para o desenvolvimento de 

competências necessárias para a atuação no atual cenário educacional (BRASIL, 2001). Nessas 

experiências estão inseridos os conteúdos do currículo do curso de formação; as práticas 

pedagógicas empregadas pelos professores; as atividades de ensino, pesquisa e extensão; dentre 

outros elementos que compõem a formação inicial.  

Na área da educação, em especial no campo da Pedagogia, o tema da formação 

inicial de professores é de grande interesse por parte dos pesquisadores e se constitui como um 

campo de pesquisa bastante consolidado, contando com uma extensa bibliografia e autores 

consagrados. Por ser um campo de estudo abrangente, é possível encontrar produções 

científicas com os mais diferentes enfoques, desde a ética na formação inicial de professores 

até as práticas específicas envolvidas no processo formativo, como, por exemplo, o estágio 

supervisionado. 

Nessa gama de possibilidades investigativas sobre a formação inicial de professores 

se inserem os estudos sobre a formação inicial de professores para a Educação Infantil, que 

desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 

tem ocupado um espaço significativo nas pesquisas acadêmicas e notavelmente apresenta-se 

como uma preocupação para aqueles que se propõem a construir uma Educação Infantil de 

qualidade. 

Segundo Oliveira-Formosinho (2001), o papel do professor de Educação Infantil se 

parece em muitos aspectos com o papel dos professores das demais etapas da educação, porém 
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se difere, também, em muitos aspectos, configurando uma profissionalidade específica. Por este 

motivo, se torna cada vez mais necessário pensar a formação de professores da Educação 

Infantil, aspirando uma formação que contemple as especificidades da docência com crianças 

pequenas e que reconheça que, no próprio contexto da Educação Infantil, os saberes necessários 

ao professor também se diferenciam a depender das especificidades do grupo de crianças com 

as quais ele trabalha. 

Considerando a necessidade de aprofundar os estudos sobre a formação de 

professores para a Educação Infantil, esta pesquisa teve como foco a formação inicial de 

professores para a docência com bebês1, uma temática que vem ganhado visibilidade nos 

últimos anos, mas que ainda ocupa um reduzido espaço nas pesquisas científicas. 

O interesse por esse tema se deu ao longo de duas importantes experiências: a 

primeira no decorrer do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

do Ceará (FACED-UFC) e a segunda a partir da inserção na carreira docente como professora 

de Educação Infantil.  

Na primeira experiência, ainda como aluna de graduação, aproximava-me do tema 

ao questionar minha própria formação e as fragilidades presentes no currículo do curso. Na 

segunda experiência, enquanto professora iniciante, continuava a me aproximar, ao 

problematizar a docência com bebês desenvolvida por outras professoras na instituição onde 

trabalhei. 

Durante o curso de graduação, era comum ouvir, nas falas dos estudantes, 

insatisfações em relação ao curso com as quais eu compartilhava. Dentre as inúmeras 

problemáticas apontadas, as mais frequentes eram a compartimentação dos saberes ou falta de 

diálogo entre as disciplinas, a desproporção entre teoria e prática e o distanciamento da teoria 

e da realidade profissional. Por exemplo, os estudantes que já estavam inseridos no mercado de 

trabalho queixavam-se por não conseguirem perceber as relações entre os conhecimentos 

aprendidos nas disciplinas cursadas e as suas práticas cotidianas, enquanto os estudantes que 

ainda não eram profissionais apontavam a insegurança em relação ao seu preparo para exercer 

o papel de professor. 

                                                           
1 Com relação ao termo “bebê” é comum encontrar diferentes compreensões e definições sobre o termo. De acordo 

com o documento Práticas cotidianas na Educação Infantil – bases para a reflexão sobre as orientações curriculares, 

do Ministério da Educação (BRASIL, 2009c), são considerados bebês as crianças de 0 a 18 meses e crianças bem 

pequenas as que possuem entre 19 meses e 3 anos e 11 meses. Sendo assim, nesta pesquisa é tomada a definição 

do termo “bebê” conforme a descrição do referido documento. 
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Essas inquietações sobre a formação, vivenciadas por mim e por muitos colegas do 

curso, já suscitavam o interesse pelo tema da formação de professores, mas ainda não 

constituíam um interesse específico pela formação de professores para a Educação Infantil, e 

mais especificamente para a docência com bebês. Foi a partir da participação em duas 

disciplinas e uma atividade, que juntas compunham a área de Educação Infantil no currículo do 

curso de Pedagogia, que se derivou, do interesse maior pela formação do Pedagogo, o desejo 

de investigar a formação de professores para a docência com bebês. 

Durante a experiência nas disciplinas de Educação Infantil, Propostas Pedagógicas 

e Práticas de Educação Infantil e Estágio: Educação Infantil, foi possível perceber que as 

questões ligadas ao cotidiano da pré-escola, que compreende a faixa etária dos quatro aos cinco 

anos, eram mais enfocadas do que as questões relacionadas ao cotidiano da creche, que 

compreende a faixa etária de zero a três anos, na qual os bebês estão inseridos. Essa percepção 

do espaço ocupado pelos bebês no currículo do curso de Pedagogia foi um dos elementos que 

propiciou o interesse especifico pela formação de professores de bebês. 

Além disso, a experiência como bolsista de Iniciação à Docência na disciplina de 

Educação Infantil, nos anos de 2014 e 2015, permitiu um contato constante com os 

questionamentos, dúvidas e inquietações dos alunos sobre a formação do professor de Educação 

Infantil, o que intensificou o desejo de aprofundar os estudos em temáticas mais particulares da 

área. 

Outra atividade que fomentou o interesse pelo tema, ainda na graduação, foi a 

pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “A produção acadêmica brasileira 

sobre os bebês: um estudo sobre a (in)visibilidade científica desses sujeitos”. Esta pesquisa 

teve como objetivo fazer um levantamento da produção acadêmica brasileira sobre bebês, em 

especial as teses defendidas na área da educação, a fim de compreender o espaço ocupado pelos 

bebês nessa produção e identificar algumas de suas características. A pesquisa revelou que, 

embora o interesse pelos bebês tenha crescido nas últimas décadas, a representação deles na 

produção acadêmica é, ainda, muito inferior se comparado à produção relativa aos sujeitos das 

demais faixas etárias atendidas pela Educação Infantil ou pelo Ensino Fundamental 

(RODRIGUES, 2016).  

Também por meio de um levantamento realizado no Repositório Institucional da 

UFC, foi possível perceber a ausência de produções (dissertações e teses) sobre bebês no 

Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira da FACED-UFC. Das 537 dissertações e 

das 396 teses defendidas no programa, desde sua criação até o ano de 2016, nenhuma tem como 

foco a discussão sobre a docência com bebês ou a formação de seus professores. As produções 
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que mais se aproximam da temática dos bebês são três dissertações e uma tese que envolvem o 

contexto de creche. São elas, respectivamente: Paiva (2016), que trata do desenvolvimento da 

linguagem oral de crianças; Furtado (2016), que discute sobre as práticas avaliativas em creches 

e pré-escolas; Costa (2007), que discute sobre as representações dos professores de creche sobre 

infância, Educação Infantil e o papel do professor; e por fim o trabalho de Costa (2011), que 

analisa a interferência das interações professor-criança no processo de individuação das 

crianças. 

A partir dessas vivências na graduação, o desejo de contribuir para o aumento da 

visibilidade dos bebês era crescente, assim como as indagações objetivavam-se 

progressivamente, tais como: que contribuições a formação inicial no curso de Pedagogia 

oferece para a ação docente com crianças de zero a dezoito meses? Que conhecimentos sobre a 

docência com bebês são construídos no decorrer do curso de Pedagogia? Quais os principais 

desafios do curso Pedagogia para garantir uma formação inicial de professores de bebês de 

qualidade? Essas inquietações acentuaram-se ainda mais com a inserção na carreira docente. 

A segunda experiência que contribuiu para a aproximação ao tema, iniciou-se 

concomitante ao término do curso de graduação, no final do oitavo semestre, com a 

oportunidade de participar de um processo seletivo para o cargo de professora em uma escola 

particular da cidade de Fortaleza - CE.  

Como de costume, durante o processo seletivo, foram realizados diversos 

questionamentos sobre o interesse pelo trabalho, a formação/qualificação do candidato e a 

experiência profissional. Conforme fui respondendo as perguntas feitas no decorrer do processo 

seletivo, ficou explícito que, embora eu não tivesse passado por uma experiência profissional 

extracurricular, uma vez que me dediquei exclusivamente à graduação, eu possuía segurança 

para trabalhar com crianças maiores de três anos. Também ficou claro que, apesar do meu 

interesse em trabalhar com bebês fosse expressivamente maior do que trabalhar com crianças 

das demais faixas etárias, eu sentia que minha formação não contemplava as especificidades da 

ação docente com bebês. Como resultado do que foi evidenciado no processo seletivo, fui 

contratada para o cargo de professora do Infantil 42.  

Já atuando profissionalmente, ainda que minha atenção estivesse voltada às 

questões relacionadas a minha prática profissional e às crianças pelas quais eu era responsável, 

                                                           
2 A etapa da Educação Infantil, diferentemente das demais etapas da Educação Básica, não é organizada por anos 

e séries. Os agrupamentos de alunos são definidos por cada instituição de ensino, que determinam as faixas etárias 

e a nomeação de cada agrupamento. Na cidade de Fortaleza – CE é comum as instituições unirem o termo “Infantil” 

às idades referentes aos agrupamentos para nomeá-los, desta forma a expressão “Infantil 4” refere-se ao 

agrupamento de crianças de quatro à cinco anos de idade. 
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as problemáticas relacionadas à turma de bebês e Infantil 1 me saltavam aos olhos.  O interesse 

pelos bebês continuava presente e de forma muito significativa, sendo inevitáveis os 

questionamentos sobre a rotina desenvolvida com eles, sobre a formação de suas professoras, 

sobre o espaço ocupado por eles naquela instituição (não somente o espaço físico, mas também 

o simbólico) e dentre muitos outros elementos que me provocavam.  

A impossibilidade de vivenciar a docência com bebês acentuou os questionamentos 

sobre a minha própria formação e, embora seja comum os objetos de pesquisas emergirem das 

experiências profissionais dos pesquisadores, o meu interesse de investigar a formação inicial 

de professores de bebês consolidou-se exatamente a partir da impossibilidade dessa vivência 

profissional.  

É importante destacar que tanto a formação no curso de Pedagogia como a atuação 

como professor(a) de Educação Infantil são capazes de contribuir para a apropriação de um 

conjunto de saberes comuns à docência com crianças de diferentes faixas etárias, como por 

exemplo: o cuidado-educação das crianças em seus múltiplos aspectos (emocional, físico, 

intelectual etc.), as formas de avaliar e acompanhar o desenvolvimento das crianças, a 

importância da relação professor-família, dentre outros saberes relacionados à Educação 

Infantil. Porém, é necessário evidenciar que para além desses saberes comuns à etapa da 

Educação Infantil, cada grupo de criança possui características que lhes são próprias e a 

formação de professores deve contemplar também as especificidades desses diferentes grupos.  

Assim, partindo da compreensão de que a infância não se constitui uma categoria 

genérica e universal (PINTO, 1997), os bebês como um grupo que compõe a categoria infância, 

possuem características próprias de sua faixa etária, além de serem atravessados por variáveis 

como classe social, etnia, religião, gênero, nacionalidade etc., por isso, devem ter suas 

singularidades estudadas dentro dos cursos de formação de professores, possibilitando uma 

docência que os tomem como sujeitos do processo educativo, como verdadeiros protagonistas 

do projeto educacional (BARBOSA, 2010). 

 Essa preocupação com a formação de professores para a docência com bebês pode 

ser considerada recente, visto que a própria educação de bebês é uma demanda social 

contemporânea, que tem se fortalecido nas últimas décadas. Por muitos anos o cuidado e a 

educação das crianças estiveram reservados às famílias, assim, quanto menor a criança, maior 

era o seu resguardo à esfera privada, sendo predominante a presença dos bebês nos ambientes 

domésticos. (OLIVEIRA, 2011). 

Foi somente com as mudanças sociais desencadeadas já no início do século XX, 

como o crescimento populacional, o aumento da migração da zona rural para a zona urbana, a 
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industrialização e a participação das mulheres no mercado de trabalho, que se ampliaram as 

pressões populares em prol da implementação de instituições de atendimento às crianças 

pequenas, o que suscitou a progressiva expansão das instituições de Educação Infantil em todo 

o Brasil (CRUZ, 2000). Com isso, na medida que o atendimento educacional às crianças foi 

sendo expandido e as crianças das classes privilegiadas também passaram a participar desse 

atendimento, as preocupações com a qualidade da educação a elas oferecida foram ampliadas, 

inclusive, no que concerne a formação de professores para a Educação Infantil.  

Se até por volta da década de 70 a compreensão dominante era que para educar 

crianças bastava ser mulher, ter “vocação”, apreço pelas crianças ou outras características 

naturalizadas como femininas (paciente, cuidadosa, maternal etc.), sem que fosse necessário 

qualquer tipo de formação técnica/profissional (ROSEMBERG, 1996), essa compreensão 

passou a ser modificada, principalmente, a partir do estabelecimento da Educação Infantil como 

primeira etapa da Educação Básica na Constituição Federal de 1988. 

Essa primeira conquista legal na área da Educação Infantil intensificou as 

reivindicações na esfera acadêmica e social pela atenção do poder público aos aspectos da 

qualidade da Educação Infantil, contribuindo também para que na década de 90 a formação dos 

professores para esta etapa da educação passasse a ser amplamente discutida. 

No ano de 1993, com a publicação do documento Política de Educação Infantil 

(BRASIL, 1993), a formação dos professores de Educação Infantil e a valorização deste 

profissional foram colocadas como ações prioritárias do poder público. A partir desse 

documento foi orientado que os profissionais de Educação Infantil deveriam ser formados em 

cursos de nível médio ou superior e nele também foram estabelecidas as “Diretrizes para uma 

política de recursos humanos”, que orientaram que: 

 
• O profissional de Educação Infantil tem a função de educar e cuidar, de forma 

integrada, da criança na faixa de zero a seis anos de idade.  

•  A valorização do profissional de Educação Infantil, no que diz respeito às 

condições de trabalho, plano de carreira, remuneração e formação, deve ser 

garantida tanto aos que atuam nas creches quanto na pré-escola. 

• Formas regulares de formação e especialização, bem como mecanismos de 

atualização dos profissionais de Educação Infantil deverão ser assegurados.  

• A formação inicial, em nível médio e superior, dos profissionais de Educação 

Infantil deverá contemplar em seu currículo conteúdos específicos relativos a esta 

etapa educacional.  

• A formação do profissional de Educação Infantil, bem como a de seus formadores, 

deve ser orientada pelas diretrizes expressas neste documento. 

• Condições deverão ser criadas para que os profissionais de Educação Infantil que 

não possuem a qualificação mínima, de nível médio, obtenham-na no prazo 

máximo de 8 (oito) anos. (BRASIL, 1993, p. 19) 
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No ano seguinte, foi publicado o documento Por uma Política de Formação do 

Profissional de Educação Infantil (BRASIL, 1994), no qual a formação dos professores de 

Educação Infantil é apresentada como “uma das variáveis que maior impacto causam sobre a 

qualidade do atendimento” (BRASIL, 1994, p. 11). O documento, formado por um conjunto de 

textos que analisaram questões relevantes para a formulação de uma política de formação dos 

profissionais de Educação Infantil, apresentou um relatório-síntese com diretrizes e 

recomendações para essa política de formação. 

Em 1995, outro importante documento foi publicado pelo MEC, denominado 

Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças 

(BRASIL, 1995). O referido documento se divide em dois capítulos, sendo o primeiro intitulado 

“Esta Creche Respeita a Criança: Critérios para a unidade Creche”, que apresenta uma série de 

direitos das crianças que devem ser garantidos nos contextos de Educação Infantil; e o segundo 

capítulo, intitulado “A Política de Creche Respeita a Criança: Critérios para políticas e 

programas de Creche”, que traz um conjunto de elementos que ajudam a pensar a política de 

creche, na qual também se inserem os programas de formação inicial e continuada dos 

professores de Educação Infantil. 

Já no ano de 1996, com a publicação da LDBEN (BRASIL, 1996), a formação 

mínima necessária para a atuação docente na Educação Infantil é estabelecida em lei pela 

primeira vez no país. Em seu Art. 62, a LDBEN determinou que: 

 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

 

Conforme o artigo citado, passou a ser exigido como formação mínima para a 

atuação docente na EI a graduação em nível superior ou a formação em nível médio na 

modalidade normal. Essa medida foi adotada na perspectiva de impugnar uma característica 

histórica da Educação Infantil que se refere ao emprego de mão de obra voluntária e leiga e 

impossibilitar a contratação de profissionais com experiências e competências adquiridas 

informalmente (KUHLMANN JR, 1998). 

Embora essa determinação da LDBEN ainda garantisse a contratação de 

professores de EI apenas com o nível médio modalidade normal, um outro artigo desta mesma 

lei acabou conferindo ao curso de Pedagogia um lugar de destaque no que diz respeito às 

demandas de formação e as lutas pela melhoria da qualidade na Educação Infantil. Em seu 

artigo 87, parágrafo IV, a LDBEN determinou que ao final da década da educação, que teria 
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início um ano após a publicação desta lei, só seriam admitidos professores de nível superior, ou 

seja, a lei previa que a partir do ano de 2007 apenas professores graduados em nível superior e, 

por isso, o destaque para o curso de Pedagogia, poderiam atuar na etapa da EI. 

Após a publicação da LDBEN foram lançados diversos outros documentos com 

orientações para a organização da formação inicial dos professores de Educação Infantil, tais 

como: Referencial Pedagógico Curricular para a Formação de Professores da Educação 

Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998);  as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1999); as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 2002) etc.  

Dentre esses vários documentos que foram publicados desde a LDBEN, destaco as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006); 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

e para a formação continuada (BRASIL, 2015); que reforçaram o curso de graduação em 

Pedagogia como um espaço de formação inicial dos professores de Educação Infantil, logo um 

espaço de formação dos professores de bebês. 

Todavia, é necessário chamar atenção para o fato de que, seguindo as orientações 

de tais documentos, além da formação de professores para a Educação Infantil, o curso de 

Pedagogia tem também como objetivos a formação para outras etapas/modalidades da 

Educação Básica (Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial), 

assim como a formação visando à administração escolar, gestão educacional e formação do 

pesquisador.  

Essas diferentes finalidades da formação nos cursos de Pedagogia do Brasil, fazem 

com que eles assumam um caráter de formação conjugada, um modelo de formação bastante 

criticado por diferentes autores, dentre os quais destaco: Campos (1999), que já alertava para a 

necessidade desse modelo de formação ser reavaliado; e Kishimoto (2005), que considerou que 

este modelo que desafia o curso de Pedagogia a formar profissionais habilitados para a docência 

com crianças de uma ampla faixa etária (0 a 10 anos) e adultos, resulta na falta de especificidade 

dos seus conteúdos.  

Essa problemática da falta de especificidade dos conteúdos do curso de Pedagogia 

é um importante motivo que torna relevante investigar a formação inicial de professores para a 

docência com bebês que tem sido oferecida nesse curso. 
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Em importantes plataformas científicas, como a da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Educação – ANPED e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD, que foram as plataformas escolhidas para auxiliar na busca de 

informações para a construção desta pesquisa, é possível encontrar produções acadêmicas cujo 

tema é a formação de professores para a EI. Embora seja possível encontrar tais produções, 

ainda são raros os estudos que tratam diretamente da formação inicial de professores para a 

docência com bebês ou das contribuições do curso de Pedagogia para essa formação. Foi o que 

revelou os levantamentos de produções3 realizados nas referidas plataformas, nos quais 

considerei as produções brasileiras publicadas entre os anos de 1996 a 2016. 

A opção por esse recorte temporal se justifica pelo fato de que a partir da publicação 

da LDBEN em 1996, com o estabelecimento da Educação Infantil como a primeira etapa da 

Educação Básica e a instituição da formação mínima necessária para a atuação docente nesta 

etapa da educação, foram impulsionadas as pesquisas acadêmicas na área da EI, principalmente 

no que diz respeito à formação de professores. 

No levantamento realizado no site da ANPED4, levando em consideração os grupos 

de trabalho sobre a Educação de Crianças de 0 a 6 anos e o de Formação de Professores (GT 

07 e GT 08), foi possível encontrar o total de dezesseis artigos sobre a formação inicial de 

professores para a Educação Infantil, sendo que destes apenas três tinham como foco a 

formação inicial de professores de bebês ou de creche, e vinte e um artigos sobre docência em 

creche, dos quais dez artigos focavam a docência com bebês. 

Já no levantamento realizado na plataforma da BDTD5, foi utilizada a combinação 

de diferentes descritores de busca, tais como: formação, formação inicial, Educação Infantil, 

professores de bebês, curso de Pedagogia, bebês, docência com bebês, especificidades dos 

bebês, docência em berçário e creche. Assim, foi possível encontrar o total de quarenta e seis 

produções sobre a formação inicial de professores para a Educação Infantil, das quais sete 

publicações tinham como foco a formação inicial de professores de bebês ou de creche, e vinte 

e quatro produções sobre a docência em creche, das quais quinze tinham como foco a docência 

com bebês. 

                                                           
3 Os referidos levantamentos serão retomados e detalhados no capítulo referente ao quadro teórico. 
4 Neste levantamento não foram utilizados descritores/palavras-chave, já que a plataforma não dispõe da 

ferramenta de busca. Neste caso, foi realizada a leitura dos títulos e resumos das produções para a identificação 

dos artigos sobre a formação inicial de professores para a Educação Infantil, formação de professores de bebês e 

de creche, docência em creche e docência com bebês. 
5 Neste levantamento foi possível utilizar descritores de busca/palavras-chave, pois a plataforma possui a 

ferramenta de busca simples, que é a busca por cada descritor indicado, ou busca avançada, que faz a combinação 

de dois ou mais descritores.  
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As produções com foco na formação inicial de professores de bebês encontradas 

nos dois levantamentos são publicações recentes, sendo a maior parte datada entre os anos de 

2010 a 2016. 

Na leitura dessas produções, é possível destacar a importância da formação 

profissional para o exercício docente na Educação Infantil e o papel do curso de Pedagogia 

nessa formação. As pesquisas denunciam a existência de fragilidades na formação inicial dos 

professores de Educação Infantil, refletem sobre as influências dessa formação na prática 

profissional e evidenciam a necessidade de se pensar o curso de Pedagogia, principalmente no 

que se refere ao seu projeto pedagógico curricular. 

Nessas produções é reconhecida a importância dos estudos que já têm sido 

realizados sobre a formação inicial de professores para a Educação Infantil, visto que, são essas 

pesquisas, realizadas em diferentes universos investigativos, que têm apontado os progressos e 

os desafios no âmbito da formação e também os reflexos dos percursos formativos nas práticas 

educativas na etapa da Educação Infantil. 

As informações obtidas nos levantamentos realizados nas plataformas da ANPED 

e da BDTD aliadas à invisibilidade dos bebês no Programa de Pós-graduação em Educação 

Brasileira da FACED-UFC, constatada no levantamento do Repositório Institucional da UFC 

anteriormente referido, reforçaram a necessidade de avanços e de novas pesquisas na área. 

Mesmo reconhecendo a importância dos estudos já existentes, considero que eles 

ainda não encerram as necessidades de investigação, pois algumas dimensões merecem ser 

estudadas com maior atenção. Como foi possível observar na leitura das produções encontradas, 

a formação inicial de professores de bebês está constantemente inserida na discussão sobre a 

formação de professores da Educação Infantil, mas, geralmente, em contextos mais amplos de 

investigação e considerando os saberes da formação que são comuns aos professores de toda a 

etapa da Educação infantil. Por isso, são necessários estudos que explorem os saberes 

específicos que devem estar presentes na formação dos professores da Educação Infantil de 

acordo com os diferentes grupos etários com os quais será exercida a docência, dentre eles, os 

saberes específicos para a docência com bebês. 

Assim, partindo das necessidades de investigação ainda existentes, esta pesquisa 

teve como objetivo principal analisar as contribuições do curso de Pedagogia presencial 

oferecido pela FACED-UFC para a formação inicial de professores visando a docência com 

bebês, a partir das perspectivas de docentes, discentes e egressos do curso.  

A opção por este curso será melhor justificada no capítulo referente ao percurso 

metodológico, mas de antemão é possível apontar que esta escolha foi realizada com base nos 
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seguintes critérios: curso de Pedagogia oferecido por Universidades Públicas; localizado na 

cidade de Fortaleza - CE ou Região Metropolitana; que tenha disciplinas obrigatórias na área 

da Educação Infantil; e que tenha formado pelo menos uma turma de egressos. 

Decorrentes do objetivo geral, esta pesquisa teve com objetivos específicos: 

• Apreender as perspectivas dos docentes da área de Educação Infantil do curso 

de Pedagogia da UFC sobre as contribuições do curso para a formação inicial de 

professores visando a docência com bebês; 

• Apreender as perspectivas de discentes do curso de Pedagogia da UFC sobre as 

contribuições do curso para a sua formação inicial visando a docência com 

bebês; 

• Compreender a contribuição do curso de Pedagogia da UFC para a ação docente 

com bebês, de acordo com as avaliações de egressos do curso que exercem ou já 

exerceram a docência com crianças de até dezoito meses; 

• Identificar os principais desafios do curso de Pedagogia da UFC para a formação 

inicial de professores de bebês.  

Desse modo, a dissertação está organizada da seguinte forma: além deste capítulo 

introdutório, o segundo capítulo apresenta o quadro teórico da pesquisa que versa sobre a 

educação de bebês e a formação inicial de professores para este fazer, a partir das contribuições 

de diferentes teóricos e com o apoio de alguns documentos oficiais brasileiros. 

No terceiro capítulo, denominando “Percurso metodológico”, são apresentadas e 

justificadas as opções metodológicas que orientaram a investigação. Nele são descritos a 

abordagem da pesquisa; o contexto pesquisado; os sujeitos envolvidos; e os procedimentos e 

recursos utilizados para a construção e análise dos dados. 

No quarto capítulo, é apresentado o conjunto de resultados e reflexões alcançados 

na pesquisa. Nele busquei dar visibilidade às diferentes perspectivas dos sujeitos participantes 

sobre a formação inicial de professores para a docência com bebês no curso de Pedagogia 

presencial da FACED-UFC. 

Por fim, o quinto capítulo que diz respeito as considerações finais, no qual são 

retomadas as principais informações e constatações evidenciadas no decorrer desta 

investigação.  
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2 QUADRO TEÓRICO 

  

Neste capítulo, proponho um diálogo inicial sobre a educação de bebês e a formação 

inicial de professores para este fazer, a partir das contribuições de diferentes teóricos e com o 

apoio de alguns documentos oficiais brasileiros que servem de orientação para a elaboração de 

propostas de Educação Infantil e de projetos de formação de professores para esta etapa da 

educação. 

Para isto, busquei apresentar algumas concepções e princípios que são pertinentes 

às relações e às ações desenvolvidas com os bebês no contexto da Educação Infantil e que, 

portanto, ajudam a pensar uma formação inicial de professores comprometida com as 

especificidades da docência com crianças de zero a dezoito meses. Por último, são apresentados 

alguns estudos que já enfocaram a formação de professores de bebês e a docência desenvolvida 

com esses sujeitos. 

 

2.1 A imagem de criança: quem é o bebê? 

 

Primeiramente, cabe esclarecer que as imagens são criações sociais e históricas, são 

convenções culturais e por isso podem ser reinventadas (RINALDI, 2002). As imagens se 

originam a partir da forma como a sociedade se relaciona com determinada coisa em um dado 

momento histórico e, como afirma Cruz (2000), refletem as condições nas quais foram geradas 

e os interesses dominantes existentes em um determinado momento.   

Pensando nisto, é possível apontar que diferentes imagens de infância e criança 

foram sustentadas historicamente e, na medida em que foram se desenvolvendo, elas passaram 

a exercer influência nas diversas esferas sociais. Por isso, é necessário entender que os estudos 

no campo da educação de crianças, os projetos de formação de professores e as propostas 

educativas de Educação Infantil carregam necessariamente uma imagem de criança, que pode 

estar implícita ou explícita, que pode ser coerente ou não com as novas perspectivas sociais, 

mas que necessariamente orientam os processos neles envolvidos. 

Uma imagem de criança que prevaleceu na sociedade ao longo dos anos, 

corresponde à concepção de criança como um ser em devir, como um agente passivo na 

sociedade e mero receptáculo das ações dos adultos (SARMENTO, 2005). Esta imagem, que 

encara a criança a partir de uma visão propedêutica, não a concebe ainda como um sujeito social 

ativo, negando-lhe suas potencialidades, sua capacidade de agir no meio, de se relacionar com 

outros sujeitos, de construir e modificar a cultura. 
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Esta imagem de criança predominou principalmente nos antigos modelos de 

estudos da criança, por vezes limitados às visões médicas, biológicas e às visões inatistas e 

ambientalistas do desenvolvimento humano. Esses estudos tinham como característica a 

compreensão da infância e da criança de forma genérica e universal (PINTO, 1997). 

Com o desenvolvimento de diversos estudos nas áreas da Psicologia, da Sociologia 

e da Educação, uma nova imagem de criança foi sendo construída, contrapondo-se a imagem 

anteriormente apresentada. Na Psicologia, destacam-se os estudos de Piaget, Vigotski e Wallon 

sobre o desenvolvimento infantil. No campo da Sociologia, a introdução de novos paradigmas 

aos estudos da infância foi realizada pelos teóricos da Sociologia da Infância. Enquanto que no 

campo da Educação, uma das perspectivas pedagógicas de maior influência para o 

desenvolvimento de uma nova imagem de criança é a Pedagogia Italiana, com referência da 

abordagem educativa adotada nas instituições de Educação Infantil da cidade de Reggio Emilia. 

Os estudos de Piaget, Vigotski e Wallon contribuíram para a construção de uma 

nova imagem de criança ao atribuírem uma importância incontestável aos primeiros anos de 

vida para todo o desenvolvimento humano e ao evidenciarem que a infância contém em si um 

grande valor e significado. 

Em seus estudos, Piaget considerou o ser humano como um ser integral cujos 

diferentes aspectos (intelectual, afetivo, motor, social etc.) se desenvolvem de forma 

indissociável. Para ele, os processos de desenvolvimento e de aprendizagem acontecem desde 

os primeiros momentos de vida do sujeito, influenciados por quatro fatores, considerados 

indispensáveis, mas não suficientes isoladamente: a maturação biológica; as experiências com 

os objetos; as transmissões sociais e a equilibração (PIAGET, 1986).  

Para Piaget, a criança é percebida como um ser altamente capaz de construir 

conhecimentos, conceituando-a como um “sujeito epistêmico” que desde muito cedo procura 

conhecer, compreender e explicar sobre si e sobre o mundo em sua volta (PIAGET, 1986). 

Na teoria piagetiana, a manifestação da inteligência da criança pode ser percebida 

desde as primeiras ações dela no mundo, como por exemplo, ainda no início do período 

sensório-motor através de seus reflexos que, segundo Piaget, não têm a ver com passividade 

mecânica, mas que, na verdade, “manifestam desde o começo uma atividade verdadeira que 

atesta, precisamente, a existência de uma assimilação senso-motora precoce.” (PIAGET, 1986, 

p. 16). Pensando nisso, mesmo num momento de vida anterior ao desenvolvimento do 

pensamento lógico, a criança já é concebida como um ser inteligente, ativo e potente.  

As ideias de Vigotski se aproximam das ideias de Piaget, dentre muitos aspectos, 

por ele compartilhar de uma visão global do ser humano e por considerar a indissociabilidade 
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de suas diferentes dimensões. Além disso, seus postulados também evidenciam a potência das 

crianças, contestando as teorias que as descreviam como seres em devir ou agentes passivos na 

sociedade. A partir da leitura das obras deste autor é possível compreender a criança como um 

verdadeiro sujeito social e a infância como um período singular para o desenvolvimento 

humano. 

Para Vigotski as crianças possuem um elevado grau de sociabilidade pois “desde o 

nascimento, o bebê está em constante interação com os adultos, que não só asseguram sua 

sobrevivência, mas também mediam a sua relação com o mundo” (REGO, 2014, p. 59), com 

isso, ele considera que através dos processos de mediação, as crianças desde seus primeiros 

momentos de vida já são capazes de criar e recriar a cultura, ficando evidenciada a imagem de 

criança como um ser ativo. 

Este autor também transforma o modo de perceber as crianças ao colocar que o 

homem só se constitui ser humano na sua relação com o outro (OLIVEIRA, 1992), afirmando 

o papel indispensável das interações sociais para o desenvolvimento das aptidões e habilidades 

humanas. Essa compreensão favoreceu a superação de visões inatistas sobre as crianças, 

exatamente, por colocar que não há uma “essência humana”, mas sim, que a criança se 

humaniza em suas relações com o meio social e físico. 

Do mesmo modo, a teoria walloniana atribui grande valor às interações sociais e à 

intervenção da cultura para o desenvolvimento humano, considerando o ser humano um ser 

organicamente social, como explica Dantas (1992), um ser que necessita da intervenção da 

cultura para atualizar sua própria estrutura orgânica.  

Entendendo o ser humano como um ser organicamente social, Wallon defendeu 

que, desde os primeiros momentos de vida, a criança consegue mobilizar todo o ambiente em 

sua volta, no sentido de atender às suas necessidades — físicas, psicológicas etc. —, através de 

um poderoso instrumento de sobrevivência chamado: emoção. Para ele, a emoção fornece o 

primeiro e mais poderoso vínculo entre os indivíduos e ela supre a insuficiência da articulação 

cognitiva do sujeito, principalmente do bebê (DANTAS, 1992).   

Wallon destaca bastante em sua teoria a potencialidade das crianças de interagir 

com o outro, com o ambiente e com a cultura. Ele apontou por exemplo, que os bebês já são 

capazes de fazer suas primeiras imitações, as chamadas “imitações espontâneas”, que mesmo 

ainda não sendo ações intencionais, se configuram como tentativas de participação dos bebês 

nas ações de outros sujeitos. Esta compreensão reforça a ideia de que desde muito pequenas as 

crianças de forma ativa e participativa vão aprendendo e se desenvolvendo em seus múltiplos 

aspectos (sociais, afetivos, motores, intelectuais, etc.) 
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Essas são apenas algumas ideias que ajudam a perceber como as teorias de Piaget, 

Vigotski e Wallon valorizam as peculiaridades das crianças e de suas ações. Até mesmo as 

características que em outras teorias são vistas sob a ótica da imperícia das crianças, nos estudos 

desses autores elas se configuram como elementos construtores de uma imagem de criança 

como um sujeito social, ativo, capaz de interagir e modificar a cultura desde o nascimento. 

A Sociologia da Infância, por sua vez, ao compreender a infância como uma 

categoria geracional, social e historicamente construída, atravessada por variáveis de classe, 

etnia, religião, gênero etc., aponta para as diferentes imagens de criança que foram construídas 

nos diferentes períodos histórico, admitindo ainda a coexistência dessas diferentes imagens em 

um mesmo período (SARMENTO, 2005, 2007).  

Para a Sociologia da Infância, a criança é compreendida como um sujeito social e 

histórico, que em seu processo de socialização é capaz de se apropriar, reproduzir e reinventar 

a cultura e que estabelece múltiplas relações com os outros e com o meio em que vive 

(SARMENTO; PINTO, 1997). 

Por último, a imagem de criança sustentada pela Pedagogia Italiana também 

compreende a criança como um sujeito ativo, competente e capaz de provocar mudanças no 

meio em que vive. Para Rinaldi (2002), a criança é produtora de cultura, de valores e de direitos; 

a ela não é negada a competência de agir, de aprender e de se comunicar, por isso, deve ser 

percebida como um sujeito social, político e cultural.  A abordagem italiana ressalta ainda a 

imagem de criança como 

 

Alguém que experimenta o mundo, que se sente parte do mundo desde o momento do 

nascimento; uma criança que está cheia de curiosidade; cheia de desejo de viver; uma 

criança que tem muito desejo e grande capacidade de se comunicar desde o início da 

vida; uma criança que é capaz de criar mapas para sua própria orientação simbólica, 

afetiva, cognitiva, social e pessoal (RINALDI, 2002, p. 76). 

 

Inspirado nessas imagens de infância e criança, os bebês são aqui compreendidos 

como sujeitos ativos e pertencentes a um contexto histórico e social. Eles são tomados como 

pessoas capazes de se relacionar com outras pessoas e com o ambiente em que vivem, sendo 

que essas relações ajudam a construir e a modificar os espaços e a cultura em que estão 

inseridos. Em concordância com isso, Barbosa (2010), afirma que os bebês são pessoas potentes 

no que se refere as relações sociais e a cognição. 

Nessa perspectiva, os bebês não são pensados a partir da incompletude, ou seja, 

como seres imaturos, limitado pelo o que ainda não são capazes de fazer, como por exemplo: 

andar e falar. Longe disso, os bebês são compreendidos a partir de suas características 

coexistentes: sua potência e impotência. Como explicam Barbosa e Fochi (2015, p. 60) 
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Os bebês são simultaneamente potentes – “pois têm um corpo capaz de sentir, pensar, 

emocionar-se, imaginar, transformar, inventar, criar, dialogar (BRASIL, 2009, p. 23) 

– e impotentes – “necessitam de atenção, proteção, alimentação, brincadeiras, higiene, 

escuta, afeto” (ibidem) – por isso a possibilidade de se tornarem sujeitos acontece nas 

interações com outras pessoas , crianças e adultos, na interação entre estrutura 

biológica e a participação em uma dada cultura, em um tempo determinado 

 

A consistência da imagem de criança como um sujeito social, ativo e potente e a 

compreensão desse paradoxo, próprio dos bebês e das crianças bem pequenas, possibilita 

mudanças qualitativas na forma de se relacionar com eles. É necessário entender ainda, 

conforme considera Rinaldi (2002, p. 78), que “uma imagem forte da criança também é uma 

imagem forte do professor e da escola”, isto implica diretamente na formação inicial dos 

professores, como também em suas práticas cotidianas.  

 

2.2 As funções da Educação Infantil e o significado de educar bebês 

 

Considerar o bebê como um sujeito social e político, supõe também considerá-lo 

como um sujeito de direitos. No Brasil diferentes leis e documentos oficiais reconhecem os 

direitos fundamentais dessas crianças: à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade, à proteção, à convivência familiar e comunitária etc. 

(BRASIL, 1990).  

No entanto, é preciso chamar atenção que, pensando nesses diversos direitos que 

dizem respeito aos bebês, a Educação Infantil se coloca como um campo privilegiado. O acesso 

à Educação Infantil deve ser entendido como possibilidade de experimentar um contexto de 

garantia de direitos: das crianças - ao cuidado, à infância, ao convívio social, ao conhecimento 

do mundo, etc. - e das famílias – ao bem-estar e proteção de suas crianças, à partilha da educação 

dos filhos, à oportunidade de participação das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho 

etc.  

Como contexto de garantia de direitos, a Educação Infantil no Brasil tem como 

finalidade o desenvolvimento integral das crianças de até cinco anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 

1996) e apresenta como suas funções (BRASIL, 2009c): 

• Função Social: acolher, para educar e cuidar, crianças entre 0 e 5 anos, 

compartilhando com as famílias o processo de formação e constituição da 

criança pequena em sua integralidade.  
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• Função Política: contribuir para que meninos e meninas usufruam de seus 

direitos sociais e políticos e exerçam seu direito de participação, tendo em vista 

a sua formação na cidadania.  

• Função Pedagógica: ser um lugar privilegiado de convivência e ampliação de 

saberes e conhecimentos de diferentes naturezas entre crianças e adultos.  

O cumprimento dessas funções por parte das instituições de Educação Infantil 

implica na oportunidade de crianças e adultos usufruírem de seus direitos civis, humanos e 

sociais, servindo como estratégia de promoção de igualdade, justiça e cidadania (BRASIL, 

2009a). Implica ainda, de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 20/2009, em 

 

Assumir a responsabilidade de torna-las espaços privilegiados de convivência, de 

construção de identidades coletivas e de ampliação de saberes e conhecimentos de 

diferentes natureza, por meio de práticas que atuam como recursos de promoção de 

equidade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais 

no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância. 

(BRASIL, 2009a, p. 5) 

 

Nessa perspectiva, a educação de bebês se constitui uma complexa prática social, 

que envolve diferente atores: os bebês, suas famílias, os professores, os demais profissionais da 

instituição educacional e a comunidade, todos eles interessados em garantir aos bebês a 

oportunidade de se desenvolverem integralmente a partir do atendimento de suas necessidades, 

nos mais variados aspectos. 

Essa educação jamais poderá ser pensada de forma dissociada do cuidado, pois, 

como afirma Azevedo (2013), dissociar essas ações, entendendo-as como aspectos distintos que 

podem ser vivenciados separadamente no atendimento às crianças, é um problema cujas raízes 

estão na própria história e trajetória das instituições de atendimento às crianças pequenas e da 

formação docente. Para a autora, a dicotomia “cuidado versus educação”, que ainda se faz 

presente no imaginário dos professores, se deve muito às concepções inadequadas de infância, 

criança, Educação Infantil e do papel do professor que continuam sendo reforçadas mesmo nos 

tempos atuais. 

Azevedo (2013) pontua, por exemplo, que ao conceber a criança como um ser que 

se constitui no seu contexto histórico e cultural pelas relações que estabelece, essa concepção 

já torna inconsistente a fragmentação do cuidado e da educação, pois entende-se que em todas 

as suas relações as crianças estarão aprendendo e se constituindo enquanto sujeitos, o que inclui 

necessariamente a dimensão do cuidado que elas vivenciam em seu cotidiano. Pensando nisso, 

para a autora, um caminho para organização de um trabalho pedagógico livre desse dilema 

“cuidado versus educação” é a própria revisão das concepções que o professor carrega. Além 
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disso, ela considera que para que os professores possam pensar e agir coerentemente no que diz 

respeito aos processos de cuidado-educação das crianças, é necessário que eles tenham claras 

quais são as suas “intenções educativas”: 

 
Um professor que tem clara intenção educativa da sua tarefa vai perceber a 

importância de uma ação que, julgada por muitos como sendo apenas cuidado, é 

também educativa. Numa situação de trocar a fralda de uma criança, as palavras que 

ele proferir para ela ou os gestos dele que a criança observar nessa interação vão 

significando o mundo para ela, ampliando seu vocabulário, estimulando sua 

percepção, atenção etc. A preocupação neste momento não é se o professor está 

cuidando ou educando, mas a qualidade da interação que ele estabelece com a criança 

e, mais uma vez, da intencionalidade educativa que pode estar presente na sua ação, 

o que vai depender das concepções e conhecimentos do professor sobre as crianças. 

(AZEVEDO, 2013, p. 100) 

 

Levando em consideração as ideias da autora, é necessário compreender que, ao se 

referir à educação de bebês, “nesta educação o cuidado está implícito, não sendo necessário 

questionar se ora se deve ‘cuidar’ e ora se deve ‘educar’ as crianças” (AZEVEDO, 2013, p. 15), 

isto porque, o cuidado-educação de bebês diz respeito a uma modalidade de relação baseada na 

atenção, na observação, no compromisso e na implicação.  

Cuidar-educar bebês sugere encorajá-los, apoiá-los em seus desafios, contribuir 

com as suas explorações e conhecimento do mundo (BRASIL, 2009c). A educação de bebês 

significa, portanto, 

 

[...] que adultos cuidadosos, respeitosos e que assumem posturas consistentes atendem 

às necessidades das crianças adaptando-as às suas habilidades e interesses pessoais, 

ao mesmo tempo em que apoiam as crianças em suas explorações, descobertas, 

construções de relações e resoluções de problemas. (GONZALEZ-MENA; EYER, 

2014, p. 42) 

 

Em outras palavras, educar bebês significa organizar práticas e contextos 

educativos significativos capazes de garantir a vivência de experiências que permitam a eles 

conhecerem o mundo e se constituírem enquanto sujeitos. A compreensão de experiências que 

aqui é considerada se refere aos processos de significação que mobilizam diretamente o sujeito, 

que deixam marcas e produzem sentidos que podem ser recuperados na vivência de outras 

situações semelhantes, se constituindo um referencial vivenciado de concepções e práticas 

sociais (AUGUSTO, 2010; BRASIL, 2009c). 

É necessário lembrar que a ideia de currículo expressa nas DCNEI, em seu art. 3º, 

o configura como “um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes 

das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 

anos de idade”, práticas essas que devem ter como eixos norteadores as interações e as 
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brincadeiras. Essa visão de currículo prevê a superação da ideia de organização de uma 

sequência de conteúdos escolares que devem ser ensinados às crianças e centra-se na ideia 

ampliada de currículo cujos “conteúdos” são as próprias experiências de aprendizagem e o 

“ensino” a própria ação mediadora do professor em inúmeras situações cotidianas.  

Nesse sentido, ao pensar a educação de bebês e como esse currículo deve ser vivido 

por eles, é necessário entender que:  

 
[...] não será certamente através de aulas, de exposições verbais, mas, como vimos 

anteriormente, a partir da criação de uma vida cotidiana com práticas sociais que 

possibilitem alargar horizontes, ampliar vivências em linguagens, para que os bebês 

experienciem seus saberes. Serão exatamente esses primeiros saberes, essas 

experiências vividas principalmente com o corpo, através das brincadeiras, na relação 

com os outros – adultos e crianças – que irão constituir as bases sobre as quais as 

crianças, mais tarde, irão sistematizar os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. (BARBOSA, 2010, 

p. 5) 

 

Também é importante destacar, conforme as determinações das DCNEI (BRASIL, 

2009b), que são os bebês o centro do planejamento curricular, logo, o processo educativo com 

eles desenvolvido deve levar em conta os interesses e as necessidades manifestadas por esses 

sujeitos. Barbosa (2010, p. 7) afirma que é necessário “[...] saber o que cada bebê, e o grupo de 

crianças pequenas precisa para, assim, construir estratégias que possam oferecer às crianças as 

ferramentas necessárias para compreender e apresentar-se ao mundo.” 

Levando tudo isso em consideração, a creche é, então, um local singular, onde os 

direitos dos bebês podem ser concretizados. É potencialmente o lugar da experiência, do 

convívio, das trocas, da aprendizagem, do cuidado, do brincar, da partilha do tempo e do espaço. 

Um lugar marcado pela coletividade, pelo encontro dos bebês com outros bebês, com outras 

crianças, outras famílias e outros adultos. Como considera Barbosa (2010) a turma de bebês em 

uma instituição de Educação Infantil é um lugar onde os bebês juntos a outros atores têm a 

possibilidade de experimentar, aprender e construir relações.  

Como não poderia ser diferente, um contexto tão singular e cheio de especificidades 

como a educação de bebês, demanda a presença de profissionais cuja formação seja adequada 

às funções e à complexidade desse fazer.  

 

2.3 O papel do professor de bebê: implicações para a formação inicial 

 

De acordo com os elementos já apresentados, seria errôneo interpretar a docência 

com bebês como um trabalho simples e despretensioso, pois o respeito à imagem de criança 
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como um sujeito potente e capaz e à todas as funções da Educação Infantil, sugere uma forte 

identidade social, política e pedagógica desse fazer. Sobre este aspecto, Barbosa (2010, p.6), 

afirma que “a profissão de professora na creche não é, como muitos acreditam, apenas a 

continuidade dos fazeres “maternos”, mas uma construção de profissionalização que exige bem 

mais que competência teórica, metodológica e relacional.”. 

Ao professor de bebês cabe uma infinidade de atribuições, que vai desde a 

organização de espaços até a construção de relações estáveis com os bebês e suas famílias. 

Justamente por isso é exigido deste profissional: um conjunto de competências e habilidades, 

além de comprometimento, responsabilidade e disposição física e afetiva (BARBOSA, 2010). 

A partir das orientações do documento Práticas cotidianas na Educação Infantil - 

bases para a reflexão sobre as orientações curriculares (BRASIL, 2009c), das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (BRASIL, 2009b) e das proposições 

apresentadas por Barbosa (2010), foi possível elencar alguns elementos constituintes do papel 

do professor de bebês, com o objetivo de pensar as implicações de tais elementos para a 

formação inicial desse professor no curso de Pedagogia. Para isto, foram úteis as contribuições 

de autores, como: Azevedo (2013), Barbosa (2010), Cruz (1996), Machado (1998) e Porto e 

Cruz (2004).  

O primeiro elemento a ser destacado é que o professor de bebês tem a incumbência 

de cuidar-educar crianças de zero a dezoito meses de forma indissociável, ou seja, este 

professor, no desenvolvimento das práticas cotidianas, deve atentar para a integralidade da 

criança e a indissociabilidade de suas dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética, sociocultural etc. (BRASIL, 2009b; 2009c). 

 Para que isto seja possível, é necessário a este profissional uma experiência de 

formação que lhe ofereça uma base teórica consistente, como considera Machado (1998), uma 

formação que alie conhecimentos de diferentes áreas, que contemplem o crescimento e 

desenvolvimento das crianças nos seus aspectos quantitativos e qualitativos. A autora cita uma 

série de conhecimentos que devem ser contemplados na base de formação desses professores, 

dos quais vale destacar:  

 
• Conceitos básicos do desenvolvimento infantil: aprendizagem, ensino, 

desenvolvimento, interação social, consciência, sensação, percepção, memória, 

linguagem, dentre outro; 

• Conceitos básicos de saúde, alimentação, higiene, doenças da infância, profilaxia 

(vacinas), prevenção de acidentes e primeiros socorros, dentre outros; 

• Aspectos genéricos à educação e cuidado de crianças de 0 a 6 anos bem como as 

manifestações de crescimento e desenvolvimento peculiares a determinadas idades: 

do seio para a mamadeira, do colo para o chão, engatinhamento, andando e tirando as 
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fraldas, desfazendo-se da chupeta, falando, cantando, dançando, perguntando e 

fantasiando; medos, birras, agressividade e passividade, ritmos e temperamentos;  

[...] 

• Aspectos genéricos ao cuidado e a educação de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos 

e as particularidades (culturais, raciais, de gênero) típicas de comunidades locais e de 

contextos familiares; 

• Criança em movimento: a importância do movimento no crescimento e no 

desenvolvimento; 

• Múltiplas linguagens da criança: o desenvolvimento da representação pela criança 

na fala, na música, na pintura e no desenho, na leitura e na escrita;  

[...] 

• Crianças com necessidades especiais: problemas de visão, fala, audição, síndrome 

de Down, autismo; 

• Crianças em situação de risco: Aids, desnutrição, violência, preconceito (raça, cor, 

gênero, religião, pobreza, dentre outros) (MACHADO, 1998, p. 175-177) 

 

Além da aquisição desses conhecimentos apontados por Machado (1998), é muito 

importante que os cursos de formação ofereçam a aproximação com o cotidiano em turmas de 

bebês, para que seja possível a observação e reflexão sobre as práticas de cuidado-educação 

com crianças de zero a dezoito meses, assim como, no decorrer do percurso formativo. É 

importante que sejam oferecidas oportunidades de desenvolvimento de práticas, tais como: 

higienização, alimentação, brincadeiras, contação de histórias, organização de circuitos motores 

etc.  

O segundo aspecto a ser destacado é que uma das características da docência com 

bebês é a complementaridade e partilha do cuidado-educação das crianças com outros atores. 

O professor de bebês precisa estar aberto à participação da família das crianças, estabelecendo 

com elas uma relação de confiança e cooperação, antes mesmo do ingresso do bebê na 

instituição educativa (BARBOSA, 2010). Além disso, no cotidiano de uma turma de bebês, é 

muito importante que o professor possa contar com outros atores para o desenvolvimento de 

suas funções, assim, os demais profissionais da instituição podem estar envolvidos nos 

processos de cuidado-educação dos bebês. 

Mas o que isso implica para a formação inicial? A princípio, é imprescindível que 

nos processos de formação seja enfatizada a importância da parceria entre as instituições de 

Educação Infantil, a família e a comunidade. É ainda muito importante que, durante todo o 

percurso formativo, o professor em formação tenha a oportunidade de vivenciar situações de 

trabalho em grupos, de compartilhamento de responsabilidades e obrigações, dentre outras 

experiências que possam favorecer o desenvolvimento do senso de coletividade. Essa 

importância é confirmada por Cruz (1996), ao afirmar que 

 

A experiência vivida num curso de formação precisa ser modelar para o educador. 

Assim, a preocupação com a construção de conhecimentos e valores envolvidos na 

edificação da personalidade e da cidadania, no desenvolvimento da sensibilidade, da 
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criatividade, da solidariedade, da cooperação e da autonomia precisa estar presente 

em todo o curso, permear todas as atividades nele desenvolvidas. (CRUZ, 1996, p.86) 

 

Outro aspecto a ser destacado sobre o papel do professor de bebês é que em suas 

práticas ele deve oportunizar “uma experiência de infância comprometida com a aprendizagem 

gerada pela ludicidade, brincadeira, imaginação e fantasia” (BARBOSA, 2010, p.3). Essa 

experiência de infância supõe uma constante interação dos bebês com outros bebês, entre eles 

e crianças maiores e com os adultos. Indica também a vivência e o contato dos bebês com jogos 

corporais, cantigas, brinquedos, livros de imagens, histórias, música etc.  

Tendo em vista essa experiência de infância gerada pela ludicidade, é necessário 

que no processo de formação do professor seja garantido o conhecimento sobre a cultura lúdica, 

possibilitando a formação de um amplo repertório que possa ser oferecido aos bebês. Para isto, 

Porto e Cruz (2004) afirmam que é necessário ultrapassar uma abordagem teórica e cognitiva a 

respeito da cultural lúdica. Elas consideram que o conhecimento e a apropriação dessa cultura 

devem ser feitos, principalmente, de forma vivencial. Com isso, as autoras defendem que é 

necessário ao professor, além de conhecer o significado do brinquedo e da brincadeira para o 

desenvolvimento da criança, que ele possa brincar.  

Sobre a importância de os professores brincarem para se apropriarem da cultura 

lúdica, Porto e Cruz (2004) afirmam que 

 

Um adulto que volta a brincar ‘não se torna criança novamente, apenas ele convive, 

revive e resgata com prazer a alegria do brincar’. Uma vez que reviva, conviva e 

resgate essa alegria, muito provavelmente terá disposição e interesse em incorporar 

essa experiência à sua atividade profissional. (PORTO; CRUZ, 2004, p.222) 

 

Além do conhecimento da cultura lúdica, também é necessário aos cursos de 

formação proporcionar ao professor em formação o conhecimento de diferentes tipos de 

linguagem: gestuais, verbais, plásticas, dramáticas, musicais etc. e de formas específicas de 

expressão, de comunicação, de produção humana (BARBOSA, 2010), para que, a partir dessa 

apropriação, o professor seja capaz de garantir a ampliação de experiências, a imersão nas 

diferentes linguagens e o progressivo domínio das crianças de vários gêneros e formas de 

expressão, conforme é proposto pelas DCNEI nos incisos I e II do art. 9º. 

Outro atributo que compete ao professor de bebês é o planejamento de ambientes 

pedagógicos que contribuam para o desenvolvimento deles e que visem o seu bem-estar, 

incluindo neste planejamento a organização do mobiliário, a seleção de materiais adequados às 

especificidades dos bebês etc. De acordo com o documento Práticas Cotidianas “a organização 

do ambiente é uma parte constitutiva e irrenunciável do projeto educacional, já que ela traduz 

uma maneira de compreender a infância, do papel da educação e professor.” (BRASIL, 2009c, 
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p.94). Nessa perspectiva, é necessário entender que o ambiente envolve para além de aspectos 

físicos, os aspectos culturais, afetivos e sociais, por isso não pode ser considerado elemento 

neutro no processo educativo.  

Sendo o professor o principal responsável pela transformação dos espaços físicos 

em ambientes, é importante que em seu planejamento, sempre centrado nas crianças, sejam 

levantadas questões tais como:  

 

Ele possibilita a autonomia das crianças? Elas podem nele encontrar os elementos para 

seus cuidados pessoais? Ele está bem higienizado e, além de facilitar, sugere ao 

usuário o cuidado do espaço? O que esse banheiro ensina para as crianças sobre seu 

corpo, sua sexualidade e sua relação com o corpo do outro? Como se aborda seus 

odores e perfumes? (BRASIL, 2009c, p. 92) 

 

Ainda de acordo com o mesmo documento, 

 
Pode parecer estranho fazer essas perguntas, mas elas são importantes tanto para a 

constituição subjetiva das crianças e para a concepção de aprendizagem da vida em 

grupo quanto para a construção de conceitos científicos e de comportamento social. 

[...] cada ambiente escolar apresentará questões específicas – cozinha, refeitório, etc. 

Precisamos perguntar como os espaços educam e que pedagogia o está constituindo 

como espaço. Além, é claro, das concepções de criança e infância que defende. 

(BRASIL, 2009c, p. 92) 

 

Pensando no desenvolvimento de tal atividade e levando em consideração o estudo 

de Machado (1998), é possível apontar como temas que devem estar presentes na formação dos 

professores de bebês: a organização dos espaços e dos materiais disponíveis - levando em 

consideração o uso (coletivo ou individual), a quantidade de crianças, as propostas a serem 

desenvolvidas etc.; e os requisitos básicos dos materiais, espaços e equipamentos - levando em 

consideração a segurança e adequação à faixa etária, ao tempo, ao espaço disponível e aos 

objetivos pré-determinados. 

É interessante que durante o percurso formativo dos futuros professores de bebês 

sejam incluídas experiências de planejamento de diferentes ambientes a serem ocupados pelos 

bebês nas instituições de Educação Infantil; experiências de apreciação de materiais quanto ao 

estado físico, às possibilidades cognitivas, motoras e sensoriais, à qualidade cultural etc. 

(BARBOSA, 2010); e também experiências de avaliação da acessibilidade de espaços, 

materiais, objetos, brinquedos para as crianças com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.   

Essas e outras experiências podem ser garantidas nos cursos de formação inicial por 

meio da realização de oficinas práticas, que, como considera Cruz (1996), podem proporcionar 

além de experiências com novos materiais e vivências inusitadas e desafiadoras, a articulação 
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dos aspectos teóricos estudados com as percepções e sentimentos que elas suscitam. Ainda 

segundo a autora, quando bem planejadas e conduzidas, as oficinas se constituem em momentos 

privilegiados nos quais os alunos se envolvem com o tema desenvolvido, sendo o prazer de 

aprender visivelmente maior. 

Além do planejamento dos ambientes, cabe ao professor de bebês pensar os seus 

tempos na instituição, ou seja, planejar o cotidiano com os bebês organizando-o em uma rotina.  

O professor deve planejar cada momento, tais como: a hora de chegada e partida, de comer, de 

vestir, de trocar fraldas, de banhar, de brincar, de ouvir música, de escutar histórias, de dormir, 

de atividades em grupo ou individuais etc.; e em todas essas práticas do cotidiano é necessário 

que o professor tenha a clareza da sua intencionalidade pedagógica. A organização dos 

tempos/rotinas é fundamental para o desenvolvimento dos bebês, principalmente porque “essa 

repetição oferece para os bebês certo domínio sobre o mundo em que vive e oferece a eles 

segurança, isto é, a possibilidade de antecipar aquilo que vai acontecer.” (BARBOSA, 2010, p. 

9). 

 Porém, não se deve entender a rotina como algo inflexível, que rigorosamente deve 

ser seguido pelo professor, sem a possibilidade de alteração a partir dos indicadores das 

crianças. Na verdade, o planejamento dos tempos/rotinas precisa contemplar as necessidades 

das crianças (biológica, emocional, cognitiva, social etc.) com profunda atenção aos seus 

interesses, escolhas e ritmos. Para Barbosa (2010): 

 
As crianças pequenas precisam de tempo, de tempos longos para brincar, para comer, 

para dormir. Tempos que sejam significativos. As crianças pequenas, especialmente 

os bebês, têm a árdua tarefa de compreender e significar o mundo e precisam de tempo 

para interagir, para observar, para usufruir e para criar.  

Muitas vezes as pessoas pensam que os bebês têm pouca capacidade de atenção, de 

envolvimento, de curiosidade e por este motivo não oferecem propostas de atividades 

para as crianças, ou, ao contrário trocam a cada momento as propostas. Ora, quando 

temos efetivamente contato com os bebês e os observamos brincando sozinhos ou 

com outros bebês verificamos que eles ficam intrigados e envolvidos com uma tarefa 

e podem permanecer assim por muito tempo. A pressa, em geral é nossa, dos adultos. 

Ter tempo para brincar, fazer a mesma torre muitas vezes, derrubar, reconstruir, 

derrubar novamente, permite aos bebês sedimentar as suas experiências. (BARBOSA, 

2010, p. 8-9) 

 

Relacionados a esta aprendizagem sobre a organização do cotidiano da Educação 

Infantil, Machado (1998) sugere quinze temas que devem estar presentes nos projetos de 

formação do professor, dos quais sete parecem se aproximar em maior grau com a organização 

de tempos/rotinas para os bebês: 

 
• Características próprias do trabalho junto a bebês e crianças pequenas: período 

parcial ou período integral; 
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• Interações de crianças e adultos em propostas de atividades durante o período de 

integração de criança(s) nova(s); 

• Interações de crianças e adultos em propostas de atividades individuais ou em sub-

grupos, em grupos coetâneos ou mistos; 

• Interações de crianças e adultos em propostas de atividades nos espaços internos 

(sala de atividades, oficinas) e externos (na instituição e na comunidade próxima); 

[...] 

• Interações de crianças e adultos em propostas de atividades mais agitadas e mais 

relaxantes; 

• Interações de crianças e adultos em propostas de atividades com materiais 

diversificados; 

• Interações de crianças e adultos em propostas de atividades mais diretivas ou mais 

livres, com maior ou menor interferência do professor. (MACHADO, 1998, p. 177-

178) 

 

Esses elementos apontados por Machado (1998) não esgotam os conhecimentos 

necessários à formação inicial do professor de bebês, entretanto, eles evidenciam que o 

professor é o principal responsável pela seleção de propostas de fazeres adequados às crianças, 

propostas estas que devem ser desafiadoras e não meramente repetitivas, que devem possuir 

nexos educativos e não serem fragmentadas (BRASIL, 2009c). 

Por último, é preciso destacar o papel do professor de observar e registrar o 

cotidiano com os bebês. Segundo Barbosa (2010) a observação e o registro ajudam o professor 

a compreender e a se comunicar com os bebês, pois, “é por meio de diferentes técnicas de 

observação ―, dirigida, natural, com o uso de máquina fotográfica ou de filmagem ― que nos 

aproximamos do modo como as crianças se relacionam com o mundo e com as outras crianças, 

produzindo suas vidas.” (BARBOSA, 2010, p. 10). 

Sobre este aspecto, é importante lembrar que a ausência ou limitação da 

linguagem verbal nos bebês, características da própria fase de desenvolvimento, não significam 

a ausência de linguagem nessas crianças, pois, conforme foi defendido por Loris Malaguzzi, as 

crianças são feitas de cem linguagens, cem modos de pensar, de jogar, de falar etc. (EDWARDS 

et al., 1999). É necessário consolidar a compreensão de que os bebês são altamente capazes de 

se expressarem e, para isso, usam infinitas formas de comunicação, que envolvem o 

movimento, o choro, o balbucio, os risos, os olhares, as brincadeiras etc.  

Levando isso em consideração, a observação realizada de forma sistemática, 

crítica e criativa, tal como é defendida no Parecer CNE/CEB nº 20/2009, ocupa um lugar central 

na avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem dos bebês, pois é pela observação que o 

professor conhece as singularidade de cada bebê e é a partir dela que ele pode definir e/ou 

redefinir as práticas pedagógicas que com eles são desenvolvidas (BARBOSA, 2010). 

Cruz (1996) confirma a importância da observação, ao considerá-la como uma das 

competências e habilidades a serem desenvolvidas para instrumentalizar o educador a realizar 
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um trabalho de qualidade. No caso da educação de bebês, o professor precisa desenvolver uma 

observação e uma escuta ainda mais apurada para conseguir “ouvir” os bebês em suas múltiplas 

linguagens, o que representa mais uma implicação para a formação inicial deste professor. 

Com isso, é possível apontar a importância de que o professor de bebês em seu 

percurso formativo possa conhecer e utilizar diferentes formas de registros (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns, portfólios, vídeos etc.); possa refletir sobre os aspectos éticos 

relacionados ao uso desses meios e também discutir as formas de participação dos bebês nos 

registros do cotidiano. 

Os aspectos que aqui foram destacados são alguns dos elementos que estão 

envolvidos no papel do professor de bebês. Muitos outros poderiam ainda ser apontados, tais 

como: proteger os bebês de qualquer tipo de violência (física ou simbólica); valorizar e respeitar 

a diversidade social e cultural; propiciar a igualdade de oportunidades educacionais etc. Porém, 

o interesse aqui presente não é fazer um extenso debate sobre cada um desses elementos, mas 

sim, explicitar que eles não podem ser desprezados ou secundarizados nos projetos de formação 

inicial, tendo em vista que a qualidade da formação dos professores repercute diretamente na 

qualidade da educação oferecida às crianças.  

 

2.4 A formação inicial de professores de bebês: alguns estudos na área 

 

A leitura da produção acadêmica já existente é de fundamental importância para o 

conhecimento das concepções teóricas e metodológicas que fundamentam os estudos sobre a 

da formação inicial de professores para a docência com bebês, pois essas publicações 

apresentam o conjunto de conceitos, ideias e perspectivas vigentes em cada época, 

possibilitando, assim, a compreensão do tema de estudo e o seu desenvolvimento ao longo do 

tempo.  

Conforme foi mencionado no capítulo introdutório, foram realizados dois 

levantamentos em bancos de dados de pesquisas: o primeiro no site da ANPED e segundo na 

plataforma da BDTD. Nesses levantamentos foram levadas em consideração as produções 

publicadas entre os anos de 1996 a 2006 que se referem à formação inicial de professores para 

a Educação Infantil e a docência em creches. A partir disso, somando o número de produções 

registradas nos dois levantamentos, foi possível obter o total de sessenta e duas publicações 

sobre formação inicial de professores para a Educação Infantil e quarenta e cinco publicações 

sobre a docência em creches. O quadro a seguir mostra a quantidade de produções encontradas 

em cada levantamento, de acordo com os anos de publicação: 
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Quadro 1 – Quantidade de produções por ano (1996 – 2016) sobre a formação inicial de 

professores para a EI e sobre a docência em creches. 

 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

NÚMERO DE PESQUISAS 

PUBLICADAS SOBRE 

FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES PARA A EI 

NÚMERO DE PESQUISAS 

PUBLICADAS SOBRE A 

DOCÊNCIA EM CRECHES 

ANPED BDTD ANPED BDTD 

1996 a 2002 4 1 6 1 

2003 a 2009 7 9 6 4 

2010 a 2016 5 36 9 19 

TOTAL 62 45 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Das pesquisas sobre a formação inicial de professores para a Educação Infantil, a 

temática mais frequente é a contribuição do curso de Pedagogia para a formação desse 

professor. Essas produções, em sua maioria, tratam de aspectos da formação que são 

vivenciados pelos futuros professores da Educação Infantil, independente dos grupos de 

crianças com quem será exercida a docência, como por exemplo: os desafios do currículo de 

Pedagogia para a formação do professor de Educação Infantil, a função do estágio 

supervisionado nessa formação, a construção da identidade docente etc. Já nas pesquisas sobre 

a docência em creches, as principais temáticas são: a identidade e profissionalização docente, 

nas quais são discutidas a constituição dos saberes docentes através da formação e da prática 

educativa, a constituição da identidade profissional com base nos percursos de vida pessoal, 

profissional e formativo etc.; e a ação docente e práticas pedagógicas, nas quais são discutidos 

elementos do fazer pedagógico tais como a importância do brincar na creche, as relações sociais 

e as interações entre as crianças e com seus educadores, o papel social do professor e da creche, 

dentre outros elementos que compõem a temática.   

Das sessenta e duas produções identificadas sobre a formação inicial de professores 

para a Educação Infantil, apenas dez publicações discutem especificamente a formação inicial 

de professores de bebês ou de creche. E do total de quarenta e cinco produções sobre a docência 

em creches, vinte e cinco discutem especificamente a docência desenvolvida com bebês. Essas 

publicações estão elencadas, a seguir, no Quadro 02: 
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Quadro 2 – Produções sobre a formação inicial de professores de bebês ou de creche e sobre a 

docência com bebês resultantes dos levantamentos ANPED e BDTD, discriminando o foco da 

discussão, o tipo de produção e o site onde foi encontrada. 

Título da publicação 
Foco 

 da discussão 

Tipo de 

publicação 

Levantamento 

de origem 

1 

ARAUJO, Djanira Alves Biserra. Os espaços 

lúdicos como elementos formadores em uma 

creche do município de Santo André. (2016) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

2 

ARRUDA, Jeniffer de. Especificidades da 

docência na infância: o foco no trabalho com 

bebês. (2016) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

3 

BITENCOURT, Lais Caroline Andrade. 

Formação de Professores: contrapontos e 

paradoxos no PROINFANTIL/Bahia 2010 -

2012.  (2012) 

Formação de 

professores de 

bebê ou de 

creches 

Dissertação BDTD 

4 

BRAGATTO, Ana Cristina. Professoras de 

crianças de 0 a 3 anos: dialogando sobre seus 

percursos formativos e os desafios enfrentados. 

(2013) 

Formação de 

professores de 

bebê ou de 

creches 

Tese BDTD 

5 

CAANOVA, Letícia Veiga. O que as crianças 

pequenas fazem na creche? As famílias 

respondem. (2011) 

Docência com 

bebês 
Artigo ANPED 

6 

CARDOSO, Michelle Duarte Rios. E os bebês 

na creche...brincam? O brincar dos bebês em 

interação com as professoras. (2016) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

7 

CARONI, Cybelle. Como é ser professor de 

crianças de 1 a 2 anos? Um olhar crítico-

reflexivo sobre uma realidade vivida. (2011) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

8 

CASTELLI, Carolina Machado; DELGADO, 

Ana Cristina Coll. Bebês que se relacionam 

com crianças mais velhas: cuidados e conflitos 

na educação infantil. (2015) 

Docência com 

bebês 
Artigo ANPED 

9 

CASTRO E SOUZA, Marina Pereira de. O 

PROINFANTIL e a formação dos agentes 

auxiliares de creche do município do rio de 

janeiro. (2012) 

Formação inicial 

de professores 

de bebê ou de 

creche 

Artigo ANPED 

10 

CASTRO, Joselma Salazar de. A constituição 

da linguagem entre os e dos bebês no espaço 

coletivo da educação infantil. (2013) 

Docência com 

bebês 
Artigo ANPED 

11 

CONCEIÇÃO, Caroline Machado Cortelini. 

Práticas e representações da 

institucionalização da infância: bebês e 

crianças bem pequenas na creche em Francisco 

Beltrão/PR(1980/1990). (2014) 

Docência com 

bebês 
Tese BDTD 

12 

CORDÃO, Taciana Saciloto Real. 

Necessidades formativas de professores de 

crianças de zero a três anos de idade. (2013) 

Formação inicial 

de professores 

de bebê ou de 

creche 

Dissertação BDTD 

13 

COUTINHO, Angela Maria Scalabrin. As 

relações sociais dos bebês na creche: um 

estudo numa perspectiva sociológica. (2013) 

Docência com 

bebês 
Artigo ANPED 
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14 

DUARTE, Fabiana. Professoras de bebês: as 

dimensões educativas que constituem a 

especificidade da ação docente. (2011) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

15 

ELTINK, Caroline Francisca. Indícios 

utilizados por educadores para avaliar o 

processo de inserção de bebês em uma 

creche. (2000) 

Docência com 

bebês 
Artigo ANPED 

16 

FAGUNDES, Valquiria Regina. A docência na 

Educação Infantil: a visão de professoras de 

um CEI da cidade de São Paulo. (2014) 

Formação inicial 

de professores 

de bebê ou de 

creche 

Dissertação BDTD 

17 

FERRAZ, Beatriz Mangione Sampaio. Bebês e 

crianças pequenas em instituições coletivas 

de acolhimento e educação: representações de 

educação em creches. (2011) 

Docência com 

bebês 
Tese BDTD 

18 

FLORES, Maria Luiza Rodrigues. 

Conversando com educadoras e educadores 

de berçário: relações de gênero e de classe na 

educação infantil. (2000) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

19 

FOCHI, Paulo Sergio.“Mas o que fazem os 

bebês no berçário, heim?”: documentando 

ações de comunicação, autonomia e saber-fazer 

de crianças de 6 a 14 meses em um contexto de 

vida coletiva. (2013) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

20 
GOMES, Marineide de Oliveira. As 

identidades de educadoras de crianças 

pequenas: um caminho do ‘eu’ ao ‘nós’. (2004) 

Formação inicial 

de professores 

de bebê ou de 

creche 

Artigo ANPED 

21 

GONÇALVES, Fernanda. A educação de 

bebês e crianças pequenas no contexto da 

creche: uma análise da produção científica 

recente. (2014) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

22 
GUIMARÃES, Daniela de Oliveira. No 

contexto da creche, o cuidado como ética e a 

potência dos bebês. (2008) 

Docência com 

bebês 
Artigo ANPED 

23 
LOMBARDI, Lucia Maria Salgado dos Santos. 

Formação corporal de professoras de bebês: 

contribuições da Pedagogia do Teatro. (2011) 

Formação inicial 

de professores 

de bebê ou de 

creche 

Tese BDTD 

24 

MACÊDO, Lenilda Cordeiro de; DIAS, 

Adelaide Alves. O cuidado e a educação 

enquanto práticas indissociáveis na 

Educação Infantil. (2006) 

Docência com 

bebês 
Artigo ANPED 

25 
MATTOS, M. Nazareth de Souza Salutto de. 

Leitura literária na creche: o livro entre olhar, 

corpo e voz. (2013) 

Docência com 

bebês 
Artigo ANPED 

26 
OLIVEIRA, Rosmari Pereira de. Entre a 

fralda e a lousa: um estudo sobre identidades 

docentes em berçários. (2014) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

27 

RAMOS, Tacyana Karla Gomes. A crianças 

em interação social no berçário da creche e 

suas interfaces com a organização do 

ambiente pedagógico. (2010) 

Docência com 

bebês 
Tese BDTD 
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28 

RAMOS, Tacyana Karla Gomes. Investigando 

o desenvolvimento da linguagem no 

ambiente pedagógico da creche: o que falam 

as crianças do berçário. (2006) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

29 

RAMOS, Tacyana Karla Gomes. 

Possibilidades de organização de práticas 

educativas na creche em parceria com os 

bebês: o que “dizem” as crianças? (2011) 

Docência com 

bebês 
Artigo ANPED 

30 

SCHMITT, Rosinete Valdeci. As relações 

sociais entre professoras, bebês e crianças 

pequenas: contornos da ação docente. (2014) 

Docência com 

bebês 
Tese BDTD 

31 

SCHULTZ, Lenita Maria Junqueira. A criança 

em situação de berçário e a formação do 

professor para a Educação Infantil. (2002) 

Formação inicial 

de professores 

de bebê ou de 

creche 

Tese BDTD 

32 

SECANECHIA, Lourdes Pereira de Queiroz. 

Uma interpretação à luz da ideologia de 

discursos sobre o bebê e a creche captados 

em cursos de Pedagogia da cidade de São 

Paulo. (2011) 

Formação inicial 

de professores 

de bebê ou de 

creche 

Dissertação BDTD 

33 

SILVA, Ana Paula Soares; ROSSETTI - 

FERREIRA, M. Clotilde. Desafios atuais da 

educação infantil e da qualificação de seus 

profissionais: onde o discurso e a prática se 

encontram? (2000) 

Formação inicial 

de professores 

de bebê ou de 

creche 

Artigo ANPED 

34 

TEBET, Gabriela Guarnieri de Campos; 

ABRAMOWICZ, Anete. Constituindo o bebê 

como um conceito teórico no interior da 

sociologia da infância. (2013) 

Docência com 

bebês 
Artigo ANPED 

35 

WINTERHALTER, Diolinda Franciele. As 

especificidades das práticas educativas na 

creche: o que as crianças expressam em suas 

vivências na Educação Infantil? (2015) 

Docência com 

bebês 
Dissertação BDTD 

 

 

Dessas trinta e cinco produções listadas, é importante destacar oito delas cujas 

pesquisas mais se aproximam do tema abordado nesta pesquisa, que é a discussão sobre a 

formação inicial de professores para a docência com bebês no curso de Pedagogia. São quatro 

publicações que tratam da formação inicial de professores de bebês ou de creche (BRAGATTO, 

2013; CORDÃO, 2013; SCHULTZ, 2002; SILVA; ROSSETTI, 2000) e quatro produções que 

discutem sobre as especificidades da docência com bebês e a identidade de seus professores 

(ARRUDA, 2016; CARONI, 2011; DUARTE, 2011; OLIVEIRA, 2014).  

 O estudo realizado por Bragatto (2013) relaciona-se com a temática da influência 

da formação no exercício da docência com crianças de zero a três anos. A pesquisa teve como 

objetivo identificar quais são e como acontecem as aprendizagens que decorrem da formação 

docente, de professores da Educação Infantil, para trabalhar especificamente com crianças de 

zero a três anos, em diferentes instituições de Educação Infantil. Nesse trabalho é possível 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 



47 

encontrar a descrição dos percursos formativos de professoras de crianças de zero a três anos, 

os desafios enfrentados nos processos formativos, bem como as transformações possibilitadas 

através deles. 

Em sua pesquisa, Bragatto (2013) explora os aprendizados em diferentes contextos 

formativos, dentre eles, o aprendizado acadêmico das professoras investigadas. A autora buscou 

identificar os elementos transformadores - aspectos que favorecem as aprendizagens das 

professoras para o trabalho com crianças de zero a três anos - e os elementos excludentes - 

aspectos que dificultam essas aprendizagens – proporcionados pela formação acadêmica. 

Como elementos transformadores do aprendizado acadêmico são apontados nas 

falas das professoras investigadas: a visão de criança (ser potente, capaz, em formação, íntegro); 

o papel do professor no estímulo das crianças; o desenvolvimento de projetos; o trabalho em 

equipe; a identificação do estágio do desenvolvimento da criança e as atividades relacionadas 

a cada estágio; postura do professor como aprendiz; possibilidade de discutir, dialogar e se 

posicionar sobre a Educação Infantil; reflexão sobre as teorias, proporcionando a recriação e 

adaptação das mesmas etc. Já em relação aos elementos excludentes são apontados: falta de 

aprofundamento na prática de sala de aula; teoria sem relevância para a prática; aprendizado 

superficial; falta de aprendizado das atividades a serem desenvolvidas com as crianças; curso 

de Pedagogia mais voltado ao Ensino fundamental do que para a Educação Infantil; 

invisibilidade da faixa etária dos zero aos três anos na formação acadêmica; falta de 

conhecimento sobre a relação com os familiares etc. 

A partir dessas informações, a autora aponta como um dos resultados da pesquisa a 

compreensão de que a formação inicial vivenciada pelos sujeitos investigados ocorreu de forma 

inadequada e deficitária, quase inexistente para que as professoras pudessem trabalhar com 

crianças de zero a três anos. A autora conclui ainda, que no curso de formação inicial não são 

contempladas as especificidades da Educação Infantil, em especial para a faixa etária de zero a 

três anos, e que quando são contempladas, acontecem de forma superficial. 

Já na pesquisa realizada por Cordão (2013) foram investigadas as necessidades 

formativas de professores da Educação Infantil que trabalham com crianças na faixa etária de 

zero a três anos e as dificuldades que esses profissionais enfrentam no exercício de sua função. 

Para a autora, entender o processo de formação dos sujeitos de sua pesquisa e como essa 

formação contribuiu na realização do trabalho docente, ajuda a compreender e apontar as 

mudanças necessárias para a formação inicial. 

A autora defende que a formação inicial é essencial para a construção da 

profissionalidade docente, que aspectos muito específicos do trabalho pedagógico com crianças 
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de zero a três anos devem ser trabalhados ainda na formação inicial e que a ação docente com 

crianças pequenas deve ser impregnada de intencionalidade, sendo que esta ação deve ser 

realizada por professores formados em curso superior, com formação adequada às exigências 

da prática educativa com crianças de zero a três anos. 

Segundo os resultados encontrados na pesquisa de Cordão (2013), existe a 

necessidade de os cursos de formação inicial considerarem o trabalho docente como práxis, 

havendo a indissociabilidade entre teoria e prática em todas as disciplinas do curso de 

Pedagogia. Para a autora, os professores formadores precisam aproximar seus discursos teóricos 

da prática, das especificidades da docência e da realidade educacional, facilitando o diálogo e 

a aproximação com realidade escolar para os estudantes desse curso. Outra importante 

contribuição do seu trabalho é a afirmação de que o professor de crianças de zero a três anos 

deve ser reconhecido como docente que realiza em sua prática um trabalho intelectual, 

intencional e consciente, visando o desenvolvimento das crianças. A autora considera que esses 

professores devem ser valorizados como os demais professores da educação básica, sendo 

importante para esse processo de valorização a ampliação de pesquisas e a divulgação de artigos 

que tratem da docência em creche. 

A pesquisa de Schultz (2002), por sua vez, relaciona-se com a discussão da 

necessidade formativa do professor que atua com bebês. Esse estudo teve como objetivos 

detectar as necessidades psicoeducacionais dos bebês de três a dezoito meses e a situação de 

atendimento a essas necessidades nos berçários6 ligados ao Sistema Nacional de Ensino e 

mostrar que o professor atuante em instituições que atendem essa faixa etária precisa de 

formação profissional obtida no Ensino Superior. 

Em seu estudo, Schultz (2002) defende que a formação em nível superior é 

imprescindível para a atuação docente com bebês, assim, para respaldar sua hipótese, a autora 

descreve situações observadas em turmas de bebês, nas quais são evidenciadas as necessidades 

das crianças de até dezoito meses com as quais professores graduados poderiam lidar, evitando 

significativamente o sofrimento dessas crianças. 

Os resultados de sua pesquisa revelam que os bebês de menos idade permanecem 

mais tempo abandonados nos berçários que os maiores. Essa falha é compreendida pela autora 

como decorrente tanto do número insuficiente de cuidadores para o atendimento aos bebês, 

                                                           
6 A denominação “berçário” foi utilizada por alguns dos autores destacados nos levantamentos para se referir à 

turma de crianças de até dezoito meses/turmas de bebês. Por essa razão o termo aparece nesta pesquisa, mas, é 

importante destacar que muitos autores já têm discutido sobre a adequação desse termo, tendo em vista que dele 

se sobressaem ideias como: “lugar de berços”, passividade dos bebês etc.  
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quanto pela falta de formação específica, que faz os professores desvalorizarem o pronto 

atendimento da criança. A pesquisa revela também que o nível e a especificidade da formação 

dos profissionais da instituição, sejam eles professores ou gestores, impactam nas condutas 

adotadas no cotidiano, que muitas vezes não condizem com as especificidades do atendimento 

aos bebês. Algumas dessas condutas, que não respeitam as necessidades dos bebês e que podem 

interferir negativamente em seu desenvolvimento, são ilustradas pela autora, como por 

exemplo: forçar o bebê a despertar do sono para ser alimentado ou banhado; interpretar o choro 

do bebê como “manha” e assim negar-lhe atendimento; deixar isoladas em ambientes menores 

as crianças de menor idade e as crianças com necessidades especiais; identificar de modo 

negativo as crianças com menos idade, com necessidades especiais ou crianças negras – 

decorrente do preconceito histórico da formação cultural brasileira; ausência da troca de 

olhares, da conversa carinhosa e da atenção individualizada com o bebê etc. 

Ainda como resultado de sua investigação, Schultz (2002) denuncia o descaso das 

autoridades pela Educação Infantil, que é evidenciado no afrouxamento da legislação e pelo 

financiamento insuficiente destinado à área. A autora denuncia também que as políticas de 

formação de professores possuem fragilidades que possibilitam o “aligeiramento” da formação, 

o que compromete a qualidade da prática pedagógica e reduz a amplitude do papel do professor. 

Com isso, a autora chama a atenção para a situação dos professores, que segundo ela é causa 

de preocupação, pois o desenvolvimento das crianças na Educação Infantil e o seu sucesso nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental dependem da formação desses profissionais. 

 O estudo realizado por Silva e Rossetti (2000) buscou discutir a formação do 

profissional de creche levantando alguns questionamentos sobre o tema, sem o intuito de 

discutir exaustivamente ou apresentar conclusões. As autoras partem da compreensão de que a 

formação profissional é um critério de melhoria da qualidade da Educação infantil e que 

interfere em outras questões tais como os currículos, as práticas pedagógicas e até mesmo o 

financiamento. 

Em seu estudo, Silva e Rossetti (2000) destacam alguns desafios da Educação 

Infantil e da qualificação dos profissionais da área, dentre eles, as autoras apontam a existência 

de um distanciamento abissal entre as conquistas legais e as práticas efetivadas no cotidiano 

das instituições de EI. Segundo suas considerações, algumas das principais determinações 

legais continuam longe de serem efetivadas, principalmente no que diz respeito à formação e 

qualificação do profissional da Educação Infantil, em especial do professor que trabalha com 

crianças de zero a três anos em creche. 
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É possível destacar como uma grande contribuição do estudo realizado por Silva e 

Rossetti (2000) a ênfase dada à formação do professor ao concebê-la como um direito, não 

apenas da criança em ter um melhor atendimento, mas também como direito do educador em 

ter acesso aos bens educacionais e culturais da nossa sociedade. Através da discussão proposta, 

as autoras deixam evidente a importância da formação profissional para a efetivação de uma 

proposta pedagógica que realmente esteja afinada com a nova função social da creche e com as 

diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Educação Infantil. 

A pesquisa de Arruda (2016) trata das especificidades da docência com bebês e teve 

como o objetivo central identificar quais são as especificidades do trabalho educativo com 

bebês na Educação Infantil do ponto de vista teórico e prático e como objetivos específicos 

buscou analisar o que os professores de bebês entendem sobre as especificidades do trabalho 

pedagógico/docência na Educação Infantil e apresentar características do desenvolvimento dos 

bebês conforme a compreensão da Teoria Histórico-Cultural, com ênfase nos estudos de 

Zaporozhets.  

Sobre as especificidades do trabalho pedagógico com bebês, foi evidenciado na fala 

das professoras entrevistadas por Arruda (2016): a importância de trabalhar a autonomia dos 

bebês; o desafio de trabalhar com sujeitos que ainda não possuem a linguagem oral 

desenvolvida, o que torna o trabalho com os bebês diferenciado, pois requer do professor 

conhecimentos específicos para fazer a diferença no processo de ensino provocador da 

aprendizagem da criança; a relação do professor com o bebê, que deve ser constituída por elos 

de confiança; a dimensão do cuidado (higiene e alimentação) como algo essencial; e a 

importância do brincar e de ensinar os bebês a brincarem, considerando a atuação mediadora 

do professor diante das crianças. 

Ainda como resultados de sua pesquisa, Arruda (2016) aponta que a formação 

inicial de professores necessita de reflexões e reorganizações para contemplar as 

especificidades dos diferentes níveis da Educação, em especial a Educação Infantil. A autora 

considera que existe uma defasagem nos cursos de formação de professores, principalmente em 

relação ao conteúdo que se remete à Educação das crianças pequenininhas. Ela aponta também, 

a emergência de se pensar em cursos de formação docente que sejam capazes de articular teoria 

e prática e enfatiza a potencialidade da criança como sujeito ativo como um dos fundamentos 

para um trabalho pedagógico humanizador na infância, percebendo a criança como sujeito com 

direitos fundamentais, dentre os quais o direito a uma educação motivadora de seu 

desenvolvimento pleno. 
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Já o trabalho elaborado por Caroni (2011) diz respeito à profissionalização do 

professor de bebês e à constituição dos saberes desse professor. Esse estudo apresenta como 

questão central: como é ser/tornar-se professor de crianças de um a dois anos? Para responder 

a essa questão, fundamentando-se nas ideias de Clermont Gauthier e Maurice Tardif sobre os 

saberes, e nas ideais de Hans-Georg Gadamer, Jorge Larrosa e Marie-Christine Josso sobre a 

experiência, a autora analisou os registros escritos (diários e avaliações) elaborados a partir da 

sua própria vivência como professora em turmas de bebês entre os anos de 2004 a 2010 para 

compreender como a experiência (o que se vive) se transforma em saber experiencial (o que se 

sabe). 

No decorrer da discussão, Caroni (2011) evidencia como seus saberes foram sendo 

construídos ao longo de sua vivência profissional, apontado a importância da prática cotidiana, 

das trocas e relações com outros profissionais (coordenadores, professores, psicólogos, 

fonoaudiólogo etc) e da teoria estudada (livros, pesquisas, seminários, palestras, cursos de 

extensão) para esse processo de construção. 

 Para avaliar como ela foi se tornando professora e como sua experiência foi se 

tornando em saber, a autora faz um recorte de quatro indicadores: a construção de vínculos, 

cuja fase de “adaptação” dos bebês na instituição é concebida como um momento primordial, 

um período considerado delicado para todos (família, criança e professor) e que requer uma 

atenção especial para conhecer cada criança e sua família, na perspectiva de estabelecer laços 

afetivos de confiança e parceira; o choro como comunicação, através do qual o professor passa 

a conhecer a criança e atribuir significado às suas reações, que segundo a autora é um 

aprendizado que vai sendo possibilitado e aprimorado aos poucos pelo professor, que com o 

passar do tempo e com as relações estabelecidas com as crianças, consegue distinguir, por 

exemplo, o choro de sofrimento do choro de brabeza; as mensagens de “sim” e de “não” como 

elemento de administração de conflitos e estabelecimento de limites, essas mensagens dizem 

respeito não só as estratégias e intervenções do professor, mas também a forma de comunicação 

da criança com os adultos e com outras crianças; e o registro, que segundo a autora, fornece 

elementos, pistas e dados sobre as crianças, servindo-lhe como ponto de partida para conhecê-

las, conhecer o grupo, planejar sua atuação, escrever avaliações, organizar reuniões, dar 

retornos aos pais e refletir sobre sua prática profissional. 

Em suas considerações, Caroni (2011) destaca a importância de buscar o suporte 

teórico para fundamentar o agir, considerando que teoria e prática andam juntas e se 

complementam e que a prática docente, aliada a outros saberes e à teoria, dão subsídios para 

enfrentar situações inusitadas do cotidiano. Assim, ela considera que a teoria por si só não é 
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capaz de formar ou construir a “professoralidade”, necessitando da ação docente para poder 

existir. 

A pesquisa de Duarte (2011) dialoga bastante com a pesquisa de Arruda (2016), 

pois ambas investigaram as especificidades da docência com bebês. Duarte (2011) buscou 

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

diretamente com os bebês em creche, buscando compreender as dimensões envolvidas na 

educação de crianças pequenas em espaços coletivos, partindo dos seguintes problemas: quem 

são as professoras que atuam junto aos grupos de bebês na rede municipal de Educação Infantil 

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

as especificidades e as particularidades que envolvem a ação docente com os bebês? 

Como resultados de sua pesquisa, Duarte (2011) aponta que as professoras de bebês 

investigadas, apesar de serem novas nas instituições e nos grupos de bebês nos quais estão 

exercendo a docência, não são novas na Educação Infantil e na rede investigada, fato atrelado 

a rotatividades das professoras entre as unidades educativas e ao critério de locação das 

professoras nos agrupamentos (por serem novas nas unidades, acabam ficando com os bebês). 

A autora evidencia a existência de certo interesse por parte das professoras em trabalhar com 

os bebês e a existência do reconhecimento da importância da educação dos bebês em contextos 

coletivos. Além disso, as professoras investigadas se reconhecem como profissionais da 

educação e identificam seu exercício profissional com uma ação docente. 

Ainda como resultado de sua pesquisa, Duarte (2011) aponta que a ação docente 

com os bebês possui especificidades que denotam principalmente as particularidades da faixa 

etária das próprias crianças (a comunicação, a autonomia, os momentos de cuidado e a inserção 

dos bebês na creche). A autora apresenta ainda como marcas que especificam a docência com 

bebês: o tempo da criança, considerando que as rotinas com os bebês possuem um ritmo 

deferente do restante da instituição, as ações exigem mais tempo, o que particulariza essa prática 

e exige que as rotinas sejam pensadas e organizadas de forma a respeitar as distintas 

temporalidades dos bebês; a comunicação, que com o convívio na creche e com o estreitamento 

da relação entre bebê e o adulto vão ganhando novas formas e estabelecendo-se de forma mais 

fluente; a docência partilhada, que consiste na participação de outros profissionais além da 

figura do professor no atendimento aos bebês, pois segundo a autora não é possível pensar em 

um único adulto capaz de atender sozinho um grupo inteiro de bebês; a relação com as 

famílias, partindo da compreensão de que as famílias e as instituições se complementam nas 

funções de “cuidar” e “educar” as crianças, por isso, a necessidade de uma relação estreita, com 

muita parceria e diálogo; a dimensão das relações de cuidado, compreendendo o cuidado além 
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das ações “mecânicas”, mas que prevê ações que ofereçam respostas aos bebês e que envolvam 

uma responsividade na relação adulto e criança; e a dimensão das relações corporais entre o 

bebê e as professoras como imprescindíveis, considerando que o corpo pode significar o limite 

ou a extensão do eu ao outro. 

Por fim, a pesquisa de Oliveira (2014) trata das identidades docentes em berçários. 

O estudo teve como objetivo identificar aspectos relevantes para o processo de constituição da 

identidade profissional diante das demandas do trabalho específico com bebês. Segundo a 

autora, a partir dos depoimentos de sete professoras e um professor de Educação Infantil que 

atuavam com crianças de zero a dois anos em centros de Educação Infantil Municipais de São 

Paulo, ela buscou reconhecer: as semelhanças e diferenças de suas histórias; como se 

configuravam suas famílias e de onde vinham; como fora seu processo de escolaridade; o que 

havia mobilizado os sujeitos para trabalhar em turmas de bebês; como chegaram ao cargo na 

instituição; há quanto tempo estavam nesse trabalho, dentre outros aspectos. 

Como resultado de suas análises a autora aponta que no contexto investigado há 

predominância de mulheres na profissão e considera que o atendimento aos bebês se constitui 

um trabalho feminino não apenas por essa predominância, mas sim porque culturalmente os 

cuidados das crianças foram naturalizados como atributo feminino, mesmo quando realizados 

por um homem. A autora assinala também que todas as docentes e o docente investigados 

vinham de famílias trabalhadoras pobres ou pertencentes a classe média baixa, que esses 

docentes viram no serviço público uma oportunidade de trabalho e que a escolha para trabalhar 

em turmas de bebês nem sempre se dava de forma espontânea e sim por critérios normativos da 

instituição. 

Além disso, Oliveira (2014) destaca que os professores utilizam diferentes 

estratégias identitárias para justificar sua permanência nas turmas de bebês ou valorizar sua 

profissão. Ela evidencia também, que o atendimento aos bebês demanda a articulação de 

múltiplos aspectos (saberes passados de geração para geração, conhecimentos científicos, 

diretrizes pedagógicas etc.), considerando que as práticas com bebês se desenvolvem a partir 

de um processo de hibridação de culturas, apesar dos discursos dos professores assumirem 

formas binárias (cuidar e educar numa oposição entre práticas ultrapassadas e o novo papel 

docente, dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual etc.). 

De acordo com as sínteses das produções acima destacadas, é possível perceber que 

os estudos sobre a formação dos professores de bebês ainda estão muito incorporados nos 

estudos da formação do professor de creche. Essa associação é inevitável, pois os bebês fazem 

parte de um grupo que compõe outros grupos maiores, neste caso específico o grupo da creche 
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(zero a três anos), assim, ao se estudar a formação dos professores de creche é compreendida 

também a formação dos professores de bebês. Porém, essa indissociabilidade não anula a 

necessidade de objetivação dos estudos, ou seja, de um movimento para torná-los cada vez mais 

específicos, capazes de construir conhecimentos e saberes que dizem respeito às minúcias de 

cada grupo. 

Outro fator evidenciado na leitura das produções é a defesa de que a formação 

inicial dos professores de bebês seja efetivada em nível superior, por meio do curso de 

Pedagogia. Mesmo os resultados dessas pesquisas apontando grandes deficiências na formação 

do pedagogo para a atuação docente em turmas de bebês, é consenso entre as autoras que a 

formação inicial realizada em nível superior é um critério indispensável para se construir uma 

Educação Infantil de qualidade, embora não seja por si só suficiente. 

Como foi possível observar nos resultados das investigações, a formação inicial tem 

papel fundamental na construção das identidades dos professores de bebês e como afirma Silva 

e Rossetti (2000), para a efetivação de uma proposta pedagógica que realmente esteja afinada 

com a nova função social da creche e com as diretrizes estabelecidas na Política Pacional de 

Educação Infantil.  

Por fim, os dados obtidos através dessas pesquisas são úteis como referência para 

analisar a formação inicial de professores para docência com bebês que tem sido desenvolvida 

nos demais cursos de Pedagogia e possibilita a percepção das semelhanças e das 

particularidades das formações oferecidas, bem como dos avanços já conquistados e dos 

desafios que ainda integram essa formação. A importância da leitura dessas produções também 

pode ser justificada na fala de Azevedo (2013, p. 103) ao destacar que “é, sem dúvidas, tarefa 

complexa sugerir formas de intervenção para melhorias nessa formação, mais ainda se não 

estivermos adequadamente informados das principais dificuldades que permeiam a área”. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A metodologia de uma pesquisa refere-se ao conjunto de escolhas realizadas pelo 

pesquisador para atingir os objetivos de sua investigação. Como afirma Lakatos e Marconi 

(2003, p.83) “é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.”. Ainda de acordo 

com esses autores, em uma pesquisa, geralmente, não são utilizados apenas um método e uma 

técnica, mas sim, a combinação de dois ou mais deles, conforme for necessário e apropriado 

para o caso estudado. 

A qualidade de uma pesquisa condiz com a rigorosidade, com a atenção e com o 

cuidado empregados pelo pesquisador ao fazer suas escolhas metodológicas. Essas escolhas, 

por sua vez, necessitam estar de acordo com os objetivos da pesquisa e com os seus 

fundamentos teóricos. 

Diante do exposto, o objetivo deste capítulo é apresentar e justificar as opções 

metodológicas que orientaram o percurso trilhado nesta investigação7. Em seguida são 

apresentados a abordagem, o contexto no qual a pesquisa foi realizada, os sujeitos envolvidos, 

e os procedimentos e recursos utilizados para a construção e análise dos dados. 

 

3.1 A abordagem qualitativa 

 

A abordagem de uma pesquisa é intimamente relacionada ao tipo de problema 

investigado, a fonte de dados e a forma de apresentação dos resultados da pesquisa. No caso da 

pesquisa qualitativa, sua constituição enquanto abordagem com valor científico se deu a partir 

de um longo processo histórico e da necessidade de adequação aos diferentes objetos de 

investigação. 

Diferente da abordagem quantitativa, a qual tem como característica o uso de 

técnicas estatísticas que oferecem resultados quantificáveis e que podem ser classificados e 

analisados de forma generalizada, a abordagem qualitativa preocupa-se em responder a 

questões particulares sobre um objeto ou realidade, ou seja, preocupa-se com os fenômenos que 

não podem ser quantificados (MINAYO, 2009). Sobre este mesmo aspecto Pradanov e Freitas 

(2013, p. 70) afirmam que 

                                                           
7 Todo o projeto de pesquisa passou pela apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFC. 
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A utilização desse tipo de abordagem difere da abordagem quantitativa pelo fato de 

não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de análise de um problema, 

não tendo, portanto, a prioridade de numerar ou medir unidades. Os dados coletados 

nessas pesquisas são descritivos, retratando o maior número possível de elementos 

existentes na realidade estudada. Preocupa-se muito mais com o processo do que com 

o produto. 

 

Á vista disso, a abordagem qualitativa foi escolhida para esta investigação, em 

virtude da natureza do objeto, que é a realidade da formação inicial de professores para a 

docência com bebês no curso de Pedagogia. Com isso, no desenvolvimento desta investigação 

foram levados em consideração valores, significações, representações, crenças e outros 

elementos que não são passíveis de quantificação. 

Pradanov e Freitas (2013) apontam, também, como característica da abordagem 

qualitativa: a) contato direto do pesquisador com o ambiente e o objeto de estudo em questão; 

b) necessidade de um intenso trabalho de campo; c) ambiente natural como maior fonte de 

dados e o pesquisador como o instrumento-chave para a sua coleta; d) apresentação dos dados 

coletados de forma descritiva e buscando representar com precisão os elementos da realidade 

estudada; e) maior preocupação com o processo do que com o produto; f) o processo e o seu 

significado como centrais nessa abordagem; e h) existência de um quadro teórico que direcione 

a coleta, análise e interpretação dos dados. 

As referidas características são condizentes com esta investigação. Vale também 

destacar que este estudo enfocou um campo específico inserido na área da educação e contou 

com a participação de sujeitos sociais, culturais e historicamente contextualizados.  

Levando em consideração as características da abordagem qualitativa e atentando 

para os vários tipos de pesquisas que podem ser utilizados nesta abordagem, a opção desta 

pesquisa foi realizar um estudo de caso que, segundo Bogdan e Biklen (1994), tem como 

característica a observação detalhada de um contexto. 

Na perspectiva desses autores, no estudo de caso, o investigador procura locais ou 

pessoas que possam lhe interessar enquanto objeto de estudo ou fontes de dados; assim, ao 

encontrar o que pensa lhe interessar, o pesquisador organiza, avalia e decide sobre as 

possibilidades de o estudo se realizar e sobre os procedimentos a serem adotados (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

Diante do exposto, é oportuno explicitar, a seguir, o lócus da presente pesquisa, os 

sujeitos participantes, os procedimentos e recursos utilizados na investigação, especificando os 

critérios estabelecidos para essas escolhas.  
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3.2 O lócus da pesquisa 

 

De acordo com Minayo (2009, p. 62), na abordagem qualitativa, o campo de 

pesquisa refere-se “ao recorte espacial que diz respeito à abrangência, em termos empíricos, do 

recorte teórico correspondente ao objeto de investigação”. Relacionando esta afirmação ao 

objeto de estudo desta pesquisa, é possível dizer que para analisar as contribuições da formação 

inicial de professores para a docência com bebês, foi necessário estabelecer um lócus de 

pesquisa específico, cuja realidade favorecesse a construção de informações sobre o tema 

estudado, neste caso, um curso de Pedagogia. 

Para a escolha do curso de Pedagogia pesquisado foram estabelecidos alguns 

critérios.  

  O primeiro critério estabelecido foi “1) Curso de Pedagogia oferecido por 

Instituição pública de Ensino Superior”, com base na compreensão de que as Instituições 

públicas de Ensino Superior são importantes espaços de formação, de construção de 

conhecimento e que possuem uma função social e política no atendimento aos anseios e 

demandas da sociedade.  

A preferência por uma Instituição Pública de Ensino Superior decorreu, também, 

da consideração de que essas instituições, apesar de todos os desafios e contradições que 

enfrentam, são fundamentais para o enfrentamento das desigualdades sociais, tendo em vista 

que no passado elas eram altamente elitistas, destinadas a formação e ao preparo profissional 

das classes dominantes, mas que atualmente assumem um importante papel na democratização 

do ensino e do acesso aos bens culturais (FÁVERO, 2006; FERREIRA; SANTOS, 2011). 

Já para a definição do segundo critério foi levado em consideração que o curso de 

Pedagogia é marcado pela pluralidade de conhecimentos e saberes que possibilitam a formação 

do profissional para o exercício do magistério em diferentes etapas e modalidades da educação, 

bem como para a atuação em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 

(BRASIL, 2005). 

Pensando nisto, foi estabelecido como o segundo critério “2) Curso de Pedagogia 

cujo currículo apresentasse disciplinas obrigatórias na área da Educação Infantil”. 

Entendendo a construção do currículo do curso como um processo democrático, no qual são 

negociados e eleitos os componentes curriculares, a partir das necessidades e demandas dos 

diferentes sujeitos que dele fazem parte, é possível dizer que a existência de disciplinas 

obrigatórias da área da Educação Infantil no currículo do curso de Pedagogia significa tanto o 

reconhecimento desses saberes como fundamentais para a formação do Pedagogo e para sua 
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atuação profissional, assim como aponta que todos os formandos, sem exceção, terão acesso a 

esses saberes. 

O terceiro critério, por sua vez, foi “3) Curso de Pedagogia com pelo menos uma 

turma de egressos”. Este critério foi definido tendo em vista os próprios objetivos da 

investigação. Para responder a pergunta sobre quais as contribuições do curso de Pedagogia 

para a ação docente com bebês, avaliei a necessidade de entrar em contato com professores 

formados por tal curso que exerceram ou exercem à docência com bebês, considerando que a 

formação inicial já concluída e a realidade profissional vivenciada por eles ajudariam a refletir 

com mais propriedade sobre as contribuições do curso para essa prática docente.  

E por fim, o quarto critério foi “4) Curso de Pedagogia localizado na cidade de 

Fortaleza ou região metropolitana”, estabelecido a partir da necessidade de um lócus que 

garantisse a maior exequibilidade da pesquisa. A restrição da localidade do curso de Pedagogia 

investigado foi necessária, pois até o primeiro ano do curso de mestrado ainda não havia sido 

ofertada uma bolsa de estudo que garantisse o custeio de viagens e hospedagens em outras 

cidades mais distantes. Esta, aliás, tem sido uma grande problemática enfrentada pelo Programa 

de Pós-graduação ao qual essa pesquisa se vincula, que nos últimos anos, não tem conseguido 

garantir a quantidade de bolsas de estudos necessária para o seu total de discentes, tornando 

inviável a realização de diversas pesquisas que demandam grandes custos financeiros ao 

pesquisador.  

É importante salientar que essa problemática relacionada às bolsas de estudos é uma 

realidade encarada não só pelo referido programa de pós-graduação, mas por diversos cursos 

de graduação e pós-graduação de diversas Universidades Públicas do país, dado a enorme crise 

política e econômica vivenciada nos últimos anos e agravada, principalmente, a partir do golpe 

em 2016. Desde o impeachment da presidente eleita, intensificaram-se os duros golpes sofridos 

pela educação brasileira, como por exemplo os constantes cortes de verbas, repercutindo em 

retrocessos, instabilidade e incertezas cada vez maiores no cenário educacional. 

Com base nos critérios estabelecidos, o curso escolhido para esta investigação foi 

o Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, oferecido na modalidade presencial pela 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (FACED-UFC). 

O referido curso começou a funcionar no ano de 1963, integrando a Faculdade de 

Filosofia, ciências e Letras da Universidade Federal do Ceará. No momento de sua criação, o 

curso tinha como objetivo a formação do educador-generalista, ou seja, um professor capaz de 

atuar como professor do Curso Normal e de disciplinas do Curso Ginasial, e como 

orientador/diretor de escolas. Esse perfil de formação foi conservado pelo curso desde sua 
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criação até por volta dos anos de 1968. Sua primeira turma de egressos foi composta por 

quatorze Pedagogos, que se diplomaram no ano de 1966 (FERNANDES, 2014). 

De acordo com Fernandes (2014), em meados de 1968, o Curso de Pedagogia 

passou por uma reforma bastante influenciada pela ditadura militar brasileira. Nesse período o 

perfil de formação do curso centrou-se no ideal do especialista em Educação, caracterizado por 

uma formação orientada na racionalidade, neutralidade científica e na competência técnica. 

Nesta época, o Departamento de Educação desligou-se da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras e houve a criação da Faculdade de Educação, que inicialmente funcionou com um único 

departamento, chamado de Teoria e fundamento, e posteriormente com dois departamentos, 

sendo o segundo denominado de Método e Técnicas.  

Ainda segundo Fernandes (2014), no início da década de oitenta, o curso de 

Pedagogia passou por novas transformações. Através da discussão do papel social do educador, 

da contraposição a formação do educador especialista e tendo em vista a abertura política no 

Brasil e as lutas do movimento docente em nível nacional, o curso passou a assumir uma nova 

perspectiva na formação de professores, desta vez, caracterizada pela criticidade e voltada para 

as problemáticas sociais, políticas e econômicas da realidade brasileira. Segundo a autora, é a 

partir deste momento que o curso passa a recuperar um referencial teórico globalizante, crítico 

e comprometido com a Educação Popular. 

Desde então o curso de Pedagogia da FACED-UFC tem passado por mudanças e 

reestruturações de sua Proposta Curricular, todas elas centradas na superação da 

compartimentalização do saber e da formação com base em especializações ou habilitações, 

buscando assim, uma formação docente orientada pela pluralidade, criticidade e competência 

técnico-política. 

O atual Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia da FACED-UFC foi aprovado 

no ano de 2013, pela Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE). Neste projeto a formação do Pedagogo é orientada basicamente pelas seguintes 

vertentes:  Docência (na Educação Infantil, nas séries iniciais do Ensino Fundamental e na 

Educação de Jovens e Adultos); Gestão de processos educativos (organização e gestão de 

sistema escolares, não-escolares e em projetos educacionais); e Empreendedor da pesquisa 

científica (produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico principalmente no 

campo educacional). 
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Atualmente o curso de Pedagogia da FACED-UFC apresenta quatro integralizações 

curriculares: duas de 20078, com disciplinas diferenciadas entre os cursos diurno e noturno; e 

outras duas de 20149, que prevê a mesma estrutura curricular para ambos os cursos. De acordo 

com as integralizações curriculares de 2007, o curso diurno é organizado em oito semestres, 

enquanto o curso noturno é organizado em dez semestres. Já a partir da integralização curricular 

de 2014, ambos os cursos, diurno e noturno, foram organizados em oito semestres. Apesar do 

currículo vigente ser o de 2014, por ainda haver discentes que ingressaram com o currículo de 

2007, ambos os currículos se encontram em execução. 

Sobre essas integralizações curriculares, é importante apontar que elas trouxeram 

avanços para o campo da Educação Infantil. Na proposta curricular de 2007 para o curso diurno 

foi determinado pela primeira vez a obrigatoriedade de disciplinas da área de Educação Infantil. 

Desta forma, foi implementado no currículo do curso diurno o total de duas disciplinas e uma 

atividade que juntas compuseram a área de Educação Infantil, sendo elas: Educação Infantil, 

ofertada no quarto semestre do curso; Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil, 

ofertada no quinto semestre; e Estágio: Educação Infantil, ofertado no sexto semestre. Para o 

curso noturno essas disciplinas e atividade permaneceram optativas.  

É importante ressaltar que, no currículo de 2007 diurno, a carga horária total do 

curso equivale a 3.200 horas, sendo que destas 2.524 horas são dedicadas às disciplinas 

obrigatórias, 576 horas são dedicadas às disciplinas optativas e 100 horas são dedicadas às 

atividades complementares. Levando em consideração apenas a carga horária dedicada às 

disciplinas obrigatórias, é possível afirmar que a área da Educação Infantil ocupa apenas 11,4% 

(288 horas) desse total, enquanto às disciplinas obrigatórias voltadas essencialmente à formação 

do professor para a atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental10 ocupam, 

aproximadamente, 26,6% (672) do total. Com isso, é possível perceber a desproporção entre 

essas duas áreas de estudo no currículo do curso, sem contar que o número de disciplinas 

optativas ofertadas na área da Educação Infantil é expressivamente menor se comparado ao 

total de disciplinas optativas que são ofertadas no curso - 2 disciplinas (Literatura Infantil e 

                                                           
8 Na integralização curricular de 2007 do curso diurno existe a ênfase na formação de professores para a Educação 

Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, enquanto no curso noturno a ênfase era na formação de 

professores para a Educação de Jovens e Adultos e para a Organização e gestão de Sistemas Escolares (Anexos A 

e B).  
9 Com a proposta curricular de 2014 os cursos diurno e noturno passaram a ter a mesma integralização curricular 

na perspectiva de oportunizar aos discentes experiências formativas semelhantes (Anexos C e D).  
10 Foram consideradas as disciplinas e atividade: Letramento e alfabetização; Docência no Ensino Fundamental; 

Ensino de Língua Portuguesa; Ensino de Geografia e História; Ensino de Matemática; Ensino de Ciências e 

Estágio: Ensino Fundamental I. 
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Fundamentos Psicogenéticos da Educação) do total de 47, conforme é apresentado no Projeto 

Pedagógico do curso. 

No caso do currículo de 2007 para o curso noturno, a desproporção do estudo na 

área da Educação Infantil em relação às outras áreas de atuação do pedagogo chega a ser uma 

problemática ainda mais grave, tendo em vista que neste currículo nenhuma disciplina da área 

foi definida como obrigatória, ficando ao critério dos estudantes se matricular ou não nessas 

disciplinas.  

Em relação a proposta curricular de 2014, sua importância reside no fato de tornar 

obrigatório para o curso noturno o conjunto de disciplinas e atividade da área de Educação 

Infantil, garantindo, assim, a equivalência dos currículos dos dois cursos – diurno e noturno – 

e principalmente, por evitar que os profissionais formados pelo curso noturno tenham a titulação 

exigida para exercer a docência na Educação Infantil, mesmo não tendo cursado disciplinas da 

área.  

Porém, essa opção de tornar obrigatórias as disciplinas e atividade da área da 

Educação Infantil para o curso noturno, apesar de ter representado um avanço, também teve 

uma repercussão negativa. Isto porque, a ampliação da oferta dessas disciplinas como 

obrigatórias para o curso noturno não foi acompanhada de uma ampliação do quadro docente, 

o que ocasionou problemas na oferta das disciplinas optativas da área da Educação Infantil para 

ambos os cursos.  

Além disso, outro problema relacionado a obrigatoriedade dessas disciplinas e 

atividade para o curso noturno foi a necessidade de alterar o turno deste curso para “vespertino-

noturno”, pois sem essa mudança não seria possível realizar atividades práticas nas disciplinas, 

tais como as visitas de observação em instituições de EI,  e a própria execução da atividade de 

estágio supervisionado, considerando que o funcionamento das instituições de Educação 

Infantil, por lei, deve acontecer somente no período diurno e/ou vespertino (BRASIL, 2009b). 

Como o público do curso de Pedagogia noturno, em geral, é formado por estudantes 

trabalhadores — trabalham durante o  dia e estudam à noite —, essa mudança repercute 

diretamente em suas vidas e relações de trabalho, pois, para ser possível cursar as disciplinas e 

desenvolver a atividade de estágio, possivelmente, esses estudantes precisam ou abdicar 

totalmente de seus empregos, ou passar a trabalhar apenas em um turno, em ambos os casos, 

afetando o valor de suas rendas. Vale lembrar ainda que muitos estudantes não podem optar por 

deixar de trabalhar ou diminuir sua carga horária, seja por que são provedores do sustento de 

sua família, seja por qualquer outro motivo. 
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Todas essas informações sobre o curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC 

são importantes para a sua contextualização histórica, para o conhecimento de suas 

transformações ao longo do tempo e para a compreensão de algumas problemáticas enfrentadas 

atualmente pelo curso, mas, também servem para justificar outras escolhas metodológicas que 

serão apresentadas a seguir. 

 

3.3 Os sujeitos da investigação 

 

Levando em consideração a abordagem de pesquisa qualitativa, a participação de 

sujeitos sociais como fonte de informações sobre o objeto de estudo pode ser considerada 

indispensável, principalmente quando os objetivos definidos pelo pesquisador sugerem a 

compreensão de uma determinada realidade/contexto social para a qual a perspectiva desses 

sujeitos é fundamental. 

Os dados sobre o objeto de estudo desta pesquisa só poderiam ser construídos 

através da contribuição e do diálogo com os sujeitos vinculados ao curso de Pedagogia 

presencial da FACED-UFC, compreendendo que as ideias, valores, crenças, opiniões, 

sentimentos, condutas e projeções para o futuro, constituem uma representação da realidade 

pesquisada (MINAYO, 2009). 

Para viabilizar o desenvolvimento da pesquisa, sem perder de vista a qualidade e a 

pertinência dos dados construídos, houve a necessidade de definir a amostragem de sujeitos, 

haja vista que o referido curso de Pedagogia possui uma grande quantidade de integrantes. De 

acordo com Pradanov e Freitas (2013, p. 97) “quando um pesquisador seleciona uma pequena 

parte de uma população, espera que ela seja representativa dessa população que pretende 

estudar.”  

Com base nisso, os primeiros sujeitos convidados para colaborar com esta 

investigação foram as docentes da área de Educação Infantil. A referida área de estudos era 

formada por cinco docentes até o momento em que esta pesquisa foi realizada. Porém, uma 

delas não participou como sujeito da investigação, exatamente por cumprir o papel de 

orientadora da pesquisa.  

A opção por esse recorte do universo de professores do curso de Pedagogia se deu 

a partir da consideração de que esse conjunto de docentes assume um papel de destaque na 

formação inicial de professores para a docência com bebês, visto que o principal foco das 

disciplinas por elas ministradas é exatamente a aprendizagem e o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre a Educação Infantil e sobre a ação docente nessa etapa da educação básica.  
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O primeiro contato com as docentes aconteceu no dia 22 de setembro de 2017, 

através de uma carta de apresentação da pesquisa11 enviada por e-mail. Além de apresentar a 

pesquisa, esta carta cumpria a função de convite de participação e de sondagem da 

disponibilidade de horário das quatro professoras requisitadas. 

Como o envio da carta de apresentação por e-mail não foi suficiente para obter a 

confirmação ou recusa de participação das quatro docentes, a formalização do convite também 

foi efetuada através de contatos telefônicos e pessoais. Apenas uma das professoras recusou o 

convite para participar da pesquisa, justificando o motivo que a impedia. 

Desta forma, o primeiro grupo de sujeitos desta pesquisa foi formado por três 

docentes da área de Educação Infantil. O quadro a seguir apresenta a caracterização12 de cada 

docente participante: 

 

Quadro 3 – Caracterização das docentes do curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC.  

Docente Sexo Titulação 
Disciplinas e/ou atividade obrigatórias da área de 

Educação Infantil pelas quais já foi responsável 

DOC-01 F Doutorado 
• Educação Infantil; 

• Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil; 

• Estágio: Educação Infantil. 

DOC-02 F Doutorado • Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil; 

• Estágio: Educação Infantil. 

DOC-03 F Doutorado 
• Educação Infantil; 

• Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil; 

• Estágio: Educação Infantil. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Através do quadro de caracterização é possível destacar que as três docentes já 

foram responsáveis por pelo menos dois componentes obrigatórios (disciplinas ou atividade) 

da área de Educação Infantil. Apesar de não ter sido apresentado no quadro acima, é importante 

destacar que além das disciplinas obrigatórias, a DOC-03 já ofertou a disciplina optativa 

denominada Literatura Infantil, vinculada à mesma área de estudos. 

Além disso, conforme as informações prestadas por elas, é possível afirmar que as 

três docentes possuem uma longa experiência na carreira docente e que já estão atuando como 

professoras efetivas do curso de Pedagogia presencial da UFC há pelo menos quatro anos, ou 

                                                           
11 Disponível para consulta no Apêndice - A. 
12 Para garantir o anonimato dos sujeitos desta pesquisa, cada participante foi identificado com um código. Os 

códigos foram formados por letras e números, seguindo a seguinte lógica: DOC = docente; DIS = discentes; EGR 

= egressos + número correspondente a ordem de transcrição das entrevistas. 
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seja, todas as docentes já passaram pelo período de estágio probatório exigido para a ocupação 

de cargos públicos.  

Com relação ao segundo grupo de sujeitos convidados para contribuir com esta 

pesquisa, foram estabelecidos os seguintes critérios para a sua formação: 

1) Ser discente do curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC; 

2) Ter ingressado no curso a partir dos currículos de 2007 - diurno ou de 2014 – 

diurno ou noturno; 

3) Ter concluído as duas disciplinas e a atividade obrigatórias da área de Educação 

Infantil (Educação Infantil, Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação 

Infantil e Estágio: Educação Infantil) ou estar concluindo a atividade de estágio; 

4) Aceitar participar da pesquisa. 

Para entrar em contato com esses discentes foram realizadas visitas às salas de aula 

do curso de Pedagogia, entre os dias 02 e 13 de outubro de 2017. As visitas foram realizadas 

nos dois turnos (diurno e noturno), tendo sido visitadas o total de doze turmas que cursavam 

disciplinas ou atividades dos semestres finais do curso, a saber: 

 

Disciplinas ou atividades cursadas pelas turmas visitadas no turno diurno: 

- Estágio: Ensino Fundamental I; 

- Ensino de Geografia e História; 

- Organização Social do Trabalho Escolar; 

- Didática; 

- Ensino de Língua Portuguesa; 

- Organização e gestão de Espaços Educativos não-escolares; 

- Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 

- Educação Especial. 

Disciplinas cursadas pelas turmas visitadas no turno noturno: 

- Ensino de ciências; 

- Psicomotricidade e educação; 

- Ensino de Língua Portuguesa; 

- Política educacional. 

 

Nessas visitas, com a devida autorização dos professores das disciplinas, foram 

apresentadas as informações básicas da pesquisa: título, pesquisadora, orientadora, objetivos, 

etapas da investigação e os critérios de participação dos discentes. A partir disso, os discentes 

que se enquadravam nos referidos critérios foram convidados para responderem um 

questionário13 cujo o objetivo era a identificação pessoal deles e, também, o primeiro acesso às 

informações sobre suas experiências no curso de Pedagogia. 

                                                           
13 Disponível para consulta no Apêndice – E. 
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Como nem todos os professores das disciplinas autorizaram o preenchimento dos 

questionários pelos discentes no momento exato em que as visitas aconteceram, foram 

disponibilizadas duas pastas identificadas com as informações da pesquisa, que ficaram 

localizadas nas bancas de fotocópias da FACED-UFC, como estratégia para devolução desse 

instrumento. Com isso, os discentes receberam um prazo de até quinze dias para a devolução 

dos questionários. Ao todo foram distribuídos cinquenta e seis questionários e foram devolvidos 

o total de quarenta e oito. 

No gráfico a seguir são apresentadas as características dos quarenta e oito discentes 

que responderam os questionários: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de discentes por sexo e por faixa etária.

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No gráfico acima, é possível observar que dos quarenta e oito discentes que 

responderam os questionários, quarenta e três são do sexo feminino e apenas cinco são do sexo 

masculino. A predominância do gênero feminino é uma realidade nos cursos de Pedagogia do 

Brasil, fato intimamente relacionado ao processo histórico e cultural de feminização do 

magistério. Como explica Fagundes (1999): 

 
Esta tendência foi atribuída à concepção do magistério como extensão da 

maternidade, destino 'primordial' das mulheres, mas, por outro, à série de intervenções 

de controle do Estado sobre a docência, ao determinar conteúdos e níveis de ensino, 

exigir credenciais dos educadores e horários livres para o ensino que, por certo, 

associadas a condições como baixo salário dos docentes, afastaram os homens dessa 

carreira e os conduziram a profissões mais rentáveis. O magistério foi, dessa forma, 

tornando-se uma ocupação essencialmente feminina. (FAGUNDES, 1999, p. 1-2) 

 

Além da predominância feminina, também é possível perceber que a faixa etária 

com maior representação foi a que corresponde dos 20 aos 30 anos de idade, somando 

aproximadamente 83,3% do total de discentes. 
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O gráfico a seguir apresenta como informação a quantidade de discentes de acordo 

o semestre cursado por eles no momento em que esta pesquisa foi realizada e a sua 

integralização curricular: 

 

Gráfico 2 – Quantidade de discentes de acordo com o semestre cursado e com sua 

integralização curricular.

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Como é possível observar no gráfico 2, a maioria dos discentes que responderam o 

questionário são do curso de Pedagogia presencial Diurno. É válido ressaltar que as visitas 

foram realizadas nos dois turnos em que o curso é oferecido, porém, o número de turmas 

visitadas no período noturno foi inferior ao do diurno, devido ao fato de que apenas quatro 

professores atenderam a solicitação de apresentação da pesquisa, autorizando a entrada em sala 

de aula. Além disso, nas quatro turmas visitadas no período noturno, poucos foram os discentes 

que declararam atender aos critérios estabelecidos para a participação.  

Ainda de acordo com a leitura do gráfico 2, fica evidente que apenas quatro 

discentes são remanescentes do currículo de 2007. Além disso, é possível destacar que, no 

momento em que esta pesquisa foi realizada, a maior parte dos discentes estava cursando o 

sétimo ou oitavo semestre, o que significa que a maioria já cursou as três disciplinas da área de 

Educação Infantil e possivelmente concluirão o curso no ano de 2018.  

Além dessas informações pessoais, os discentes também registraram, através do 

questionário, a disponibilidade para participação em uma etapa posterior da pesquisa, que será 
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descrita a seguir. Dos quarenta e oito discentes que responderam o questionário, vinte e dois 

recusaram participar da etapa posterior.  

Os vinte e seis discentes que se disponibilizaram inicialmente foram contatados por 

telefone e, a partir disso, dezenove confirmaram a participação na etapa seguinte da pesquisa.  

No quadro a seguir são apresentadas especificamente as informações dos dezenove 

discentes que compuseram o segundo grupo de sujeitos desta investigação: 

 

Quadro 4 – Caracterização dos discentes do curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC. 

Discentes Sexo IDADE 
Ingresso no curso 

de Pedagogia 

Currículo de 

ingresso 
Turno 

Semestre 

atual 

DIS-01 F 48 anos 2014.2 2014 Diurno 7º 

DIS-02 F 25 anos 2014.2 2014 Diurno 7º 

DIS-03 F 31anos 2014.1 2014 Diurno 8º 

DIS-04 F 22 anos 2014.1 2014 Diurno 8º 

DIS-05 M 27 anos 2015.1 2014 Diurno 6º 

DIS-06 F 21 anos 2014.1 2014 Diurno 7º 

DIS-07 F 24 anos 2015.1 2014 Noturno 8º 

DIS-08 F 20 anos 2015.1 2014 Diurno 6º 

DIS-09 F 24 anos 2015.1 2014 Diurno 6º 

DIS-10 F 35 anos 2014.1 2014 Noturno 7º 

DIS-11 F 22 anos 2014.1 2014 Diurno 8º 

DIS-12 F 28 anos 2014.2 2014 Diurno 7º 

DIS-13 F 23 anos 2014.2 2014 Diurno 7º 

DIS-14 F 22 anos 2014.1 2014 Diurno 8º 

DIS-15 F 21 anos 2014.1 2014 Diurno 8º 

DIS-16 F 19 anos 2015.1 2014 Diurno 6º 

DIS-17 M 23 anos 2014.1 2014 Diurno 8º 

DIS-18 M 24 anos 2014.1 2014 Diurno 8º 

DIS-19 F 28 anos 2013.1 2014 Diurno 10º 

 

 

Conforme é apresentado no Quadro 4, todos os discentes que compuseram o 

segundo grupo de sujeitos da pesquisa cursam a integralização curricular de 2014 e a maioria 

pertence ao turno diurno. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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É válido destacar que não há erro em relação a informação sobre a DIS-19 que 

afirmou estar no décimo semestre do curso de Pedagogia, mesmo pertencendo a integralização 

curricular de 2014. O que ocorre neste caso é que a discente foi transferida de outro curso da 

UFC para o curso de Pedagogia, por essa razão, em seu histórico, a contagem de semestres leva 

em consideração, também, o número de semestres concluídos no curso de origem.  

Por fim, o terceiro grupo de sujeitos participante da pesquisa foi formado pelos 

egressos do curso de Pedagogia. Como não poderia ser diferente, também foram estabelecidos 

alguns critérios para a composição deste grupo, que foram: 

1) Ser egresso do curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC; 

2) Ter cursado o currículo de 2007 - Diurno14  

3) Exercer ou ter exercido a docência com crianças de zero a dezoito meses de 

idade; 

4) Aceitar participar da pesquisa. 

Para entrar em contato com os egressos foram solicitados à coordenação do curso 

de Pedagogia os registros das turmas já concluídas. Para isso, foi apresentado um termo de 

compromisso e confidencialidade15 das informações prestadas. Dessa forma, a coordenação 

disponibilizou os nomes completos e os endereços de e-mail de todos os alunos egressos 

pertencentes a integralização curricular de 2007 - Diurno.  

De posse das informações prestadas pela coordenação, nos dias 25 e 26 de setembro 

de 2017, foi realizado o envio da carta de apresentação16 e convite para os 267 endereços de e-

mails dos egressos do curso de Pedagogia da FACED-UFC. A expectativa era de que pelo 

menos um egresso de cada uma das quatorze turmas concluídas atendesse aos critérios 

estabelecidos e aceitasse participar da investigação. Porém, apenas seis egressos responderam 

o e-mail, afirmando corresponder aos critérios estabelecidos. Desses seis egressos, apenas 

quatro atendiam de fato a todos os critérios, pois dois egressos não atentaram ao critério de 

número 3, que exigia a experiência como professor de crianças de zero a dezoito meses de 

idade.  

Além do contato por e-mail, a busca pelos egressos do curso de Pedagogia foi feita 

através de duas outras estratégias. A primeira delas foi a busca na rede social “Facebook”, em 

                                                           
14 Até o semestre 2017.2, período em que esta pesquisa foi realizada, ainda não havia turma de egressos 

pertencentes a integralização curricular de 2014. Por essa razão, foram considerados apenas os egressos 

pertencentes a integralização curricular de 2007 – Diurno, tendo em vista que os egressos do currículo 2007 – 

Noturno não tinham como obrigatórias as disciplinas e atividade da área de Educação Infantil.  
15 Disponível para consulta no Apêndice – C. 
16 Disponível para consulta no Apêndice – B. 
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diferentes grupos formados por estudantes e egressos do curso de Pedagogia da UFC e, também, 

em outros grupos que reúnem profissionais da educação da cidade de Fortaleza. Essa busca 

resultou na identificação de uma aluna egressa. 

Já a segunda estratégia foi o contato telefônico com algumas instituições de 

Educação Infantil de Fortaleza-CE que possuem turmas de bebês e Infantil I, a maioria 

pertencente ao setor privado. Ao todo foram contatadas onze instituições, sendo que apenas 

uma delas possuía uma professora de Educação Infantil com experiência em turmas de bebês. 

A partir dessas diferentes estratégias foi possível reunir o total de seis egressos do 

curso de Pedagogia da FACED-UFC, que configuraram o terceiro grupo de sujeitos da 

pesquisa. A seguir é apresentada a caracterização dos egressos participantes:  

 

Quadro 5 – Caracterização dos egressos do curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC. 

Egressos Idade Sexo 

Ano/semestre 

de conclusão 

do curso de 

Pedagogia 

Tempo de 

experiência 

como 

professor de 

bebês 

Tipo de 

instituição na 

qual exerceu a 

docência com 

bebês 

Idade dos 

bebês 

EGR-01 30 M 2010.2 
1 ano e 6 

meses 
Pública 12 a 18 

meses 

EGR-02 25 F 2015.2 2 anos Particular 12 a 18 

meses 

EGR-03 28 F 2016.2 1 ano Pública 11 a 18 

meses 

EGR-04 29 F 2013.1 10 meses Particular 6 a 12 

meses 

EGR-05 27 F 2015.1 
1 ano e 6 

meses 
Pública 12 a 18 

meses 

EGR-06 25 F 2015.1 1 ano e 1 mês Pública 12 a 18 

meses 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com base no Quadro 5 é possível perceber que o tempo de experiência dos egressos 

como professores de bebês não ultrapassa dois anos, sendo que três desses egressos informaram 

que já não atuam mais em turmas de bebês ou Infantil I. É importante destacar também que a 

idade dos bebês com quem esses egressos exerceram a docência, na maioria dos casos, 

correspondeu à idade mínima atendida pelas instituições de Educação Infantil da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza e pela maior parte das instituições privadas que oferecem educação para 

bebês na referida cidade, que é a partir dos 12 meses. 
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A participação desses três grupos de sujeitos foi extremamente importante para o 

alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa, pois as informações fornecidas por cada um 

deles abrange os diferentes papeis ocupados por eles dentro do curso, bem como suas diferentes 

experiências. 

 

3.4 Procedimentos e recursos de construção de dados 

 

Para a realização do estudo de caso foi necessário utilizar duas técnicas de pesquisa, 

consideradas essenciais para a obtenção dos dados empíricos desta investigação. 

Conforme já foi mencionado no tópico anterior, a primeira técnica utilizada foi o 

questionário. Essa opção foi realizada devido a compreensão de que o uso desse instrumento 

proporciona ao pesquisador uma economia de tempo, pois possibilita atingir um maior número 

de sujeitos, acessar um grande número de dados iniciais e a obtenção de respostas rápidas e 

precisas sobre um determinado tema (LAKATOS; MARCONI, 2003).  

A aplicação dos questionários constituiu uma etapa preliminar da pesquisa e foi 

direcionada apenas aos discentes do curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC. Esta 

aplicação teve como objetivo a identificação de possíveis sujeitos de pesquisa, como também, 

o primeiro acesso às informações sobre as experiências deles no referido curso. 

A segunda técnica escolhida para esta investigação foi a entrevista, em razão de que 

o alcance dos objetivos propostos só era possível a partir da escuta dos sujeitos vinculados ao 

curso de Pedagogia pesquisado. A escolha desta técnica também foi pautada no entendimento 

de que ela oportuniza ao pesquisador: a descoberta de elementos significativos, que poderiam 

não ser alcançados com o uso de outras técnicas, tal como o uso exclusivo de questionários: 

uma maior flexibilidade, permitindo repetir e esclarecer perguntas, formulá-las de forma 

diferente, especificar significados, garantindo a compreensão por parte do entrevistado; e a 

observação do entrevistado, atentando para suas atitudes, condutas, reações, gestos etc. 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Vale lembrar, de acordo com Neto (1994), que uma entrevista não significa uma 

conversa despretensiosa e neutra, mas sim, um meio de acesso a fatos relatados pelos sujeitos 

que vivenciaram ou vivenciam a realidade focalizada.   

É importante esclarecer que inicialmente a técnica escolhida para a escuta dos 

sujeitos havia sido o grupo focal.  Esta escolha levava em consideração, principalmente, a 

quantidade de sujeitos participantes da pesquisa e, também, a possibilidade oferecida por essa 

técnica de formar consensos sobre um determinado assunto ou cristalizar opiniões díspares a 
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partir da argumentação dos sujeitos, ao contrário das entrevistas que costumam ser realizadas 

de forma solitária (MINAYO, 2009). 

Porém, a técnica de grupos focais impõe uma série de condições para sua 

efetivação, dentre elas: a necessidade de um relator para auxiliar o pesquisador nos processos 

organizacionais; um ambiente favorável para a realização das reuniões; o uso de instrumentos 

adequados para o registro das falas e debates etc. (MINAYO, 2009). Nesta pesquisa, a 

incompatibilidade de horários dos sujeitos fez com que a realização de grupos focais fosse 

inviável. 

Nos três grupos de sujeitos a divergência de horários foi um impasse para a 

organização das reuniões, sendo ainda mais acentuada no grupo de egressos. Esse entrave, além 

de ter adiado a realização da escuta dos sujeitos, fez com que a entrevista individual fosse 

encarada como a técnica mais adequada às demandas dos sujeitos e às necessidades da pesquisa.  

Nesta investigação o tipo de entrevista utilizado foi a entrevista semiestruturada, 

que segundo Minayo (2009, p.64) “combina perguntas fechadas e perguntas abertas, em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada”. 

Como esta investigação contou com a participação de três grupos distintos de 

sujeitos, foi utilizado para cada um deles um roteiro de entrevista diferenciado. Os roteiros17  

foram compostos por questões que levavam em consideração as diferentes vivências desses 

sujeitos, oportunizando, assim, a expressão de suas perspectivas, opiniões, sentimentos, crenças 

etc. em relação a contribuição do curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC para a 

formação inicial de professores para a docência com bebês. 

Os primeiros sujeitos entrevistados foram as docentes da área de Educação Infantil. 

A DOC-01 foi entrevistada no dia 07 de dezembro de 2017, em uma sala reservada da FACED-

UFC, e sua entrevista durou quarenta e nove minutos.  A DOC-02 foi entrevistada no dia 19 de 

dezembro de 2017, também em uma sala reservada da FACED-UFC, e sua entrevista teve 

duração de uma hora e quarenta e oito minutos. Já a DOC-03 foi entrevistada no dia 28 de 

dezembro de 2017, em sua própria residência, conforme solicitado, e sua entrevista teve a 

duração de uma hora e quarenta e nove minutos. 

Nos dias 17, 18, 22 e 25 de janeiro de 2018 aconteceram as entrevistas com os 

egressos. Dos seis egressos entrevistados, apenas um solicitou a realização da entrevista em um 

ambiente diferente da FACED-UFC, alegando que o seu horário de trabalho impossibilitava a 

                                                           
17 Disponíveis para consulta nos Apêndices F, G e H. 
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locomoção até o referido local. O tempo de duração das entrevistas dos egressos variou de vinte 

e dois à cinquenta e cinco minutos. 

Já as entrevistas com os discentes aconteceram entre os dias 22 de janeiro e 08 de 

fevereiro de 2018. Apenas três discentes solicitaram realizar a entrevista em um ambiente 

diferente da FACED-UFC; destas, uma entrevista foi realizada na biblioteca do Centro de 

Ciência da UFC e as outras duas entrevistas foram realizadas no ambiente de trabalho das 

próprias discentes. A duração média das entrevistas foi de vinte e cinco minutos. 

 Para registrar as falas dos sujeitos, garantindo uma maior fidedignidade das 

informações prestadas durante a entrevista, foi utilizado como instrumento um celular com 

aplicativo de gravador de voz. Também foi utilizado, no decorrer das entrevistas, um bloco de 

anotações para o registro de informações pertinentes.  

Cabe esclarecer que cada sujeito recebeu, antes do início da entrevista, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE18, no qual eram apresentadas mais uma vez as 

informações sobre a pesquisa (objetivo, procedimentos, recursos para o registro, benefícios da 

pesquisa, riscos e desconfortos aos participantes etc.). Todos os sujeitos tiveram tempo 

suficiente para realizar a leitura do termo, esclarecer suas dúvidas e assinar as duas vias 

impressas. Na ocasião, também foi reforçada a informação de que, a qualquer momento da 

pesquisa, os sujeitos poderiam interromper sua participação e retirar o seu consentimento, sem 

que isso lhes trouxesse qualquer prejuízo. Desta forma, foi obtido o consentimento de todos os 

sujeitos e a devida autorização para o uso do gravador de voz. 

Na medida em que as entrevistas foram sendo realizadas, o processo de transcrição 

dos áudios também foi acontecendo. As transcrições eram realizadas diretamente em 

documentos de formato Word no computador, a partir da escuta dos áudios e da escrita 

fidedigna das falas dos sujeitos, ou seja, foram conservadas todas as falas, até mesmo as que 

fugiam dos objetivos da pesquisa e não foi utilizado programa de transcrição nesse processo. 

Ao todo foram transcritas, aproximadamente, dezesseis horas de áudio e o material transcrito 

foi organizado em três pastas no computador, sendo cada pasta reservada para um grupo de 

sujeitos. Esta etapa de transcrição teve fim no dia 06 de abril de 2018. 

É importante destacar que o processo de transcrição dos áudios foi um trabalho 

bastante cansativo e que exigiu um espaço de tempo considerável para a sua conclusão. Mas, 

apesar disso, não terceirizá-lo foi substancial para garantir a qualidade das informações, além 

de que, favoreceu o processo de análise e interpretação dos dados, pois na medida em que as 

                                                           
18 Disponível para consulta no Apêndice – D. 
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falas dos sujeitos eram transcritas, também era possível se apropriar das ideias explicitadas por 

eles, estabelecendo as primeiras impressões e relações. 

Tendo em mãos o conjunto de transcrições, foi realizada uma leitura integral do 

material de modo que as impressões iniciais pudessem ser fortalecidas, complementadas ou 

contestadas. Após essa leitura, os dados foram organizados em torno de ideias centrais, que 

emergiam dos fragmentos ou trechos literais das falas dos sujeitos, sendo possível identificar 

as ideias com maior e menor predominância; e posteriormente essas ideias centrais foram 

organizadas em torno de temas de interesse da pesquisa.  

Cabe esclarecer que, durante a análise e interpretação dos dados a grande 

preocupação foi perceber os principais pontos de convergência e divergência das ideias 

apresentadas pelos sujeitos e os aspectos significativos das perspectivas dos três grupos, 

trazendo à tona o que apareceu como singularidades próprias das experiências de cada um 

desses grupos relacionadas a formação inicial de professores visando a docência com bebês no 

curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC. 

Então, a partir desse processo de transcrição, organização, análise e interpretação 

dos dados, buscando responder as perguntas e contemplar os objetivos desta pesquisa, foram 

construídos os resultados apresentados no capítulo subsequente. 
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4 A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES PARA A DOCÊNCIA COM BEBÊS 

NO CURSO DE PEDAGOGIA PRESENCIAL DA FACED-UFC: RESULTADOS E 

REFLEXÕES 

 

 
“Porque eu havia lido em algum lugar que as palavras 

eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos 

clamores antigos que estariam guardados dentro das 

palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no 

corpo muitas oralidades remontadas e muitas 

significâncias remontadas.” 

 (Manoel de Barros) 

 

O escopo deste capítulo é apresentar as percepções dos sujeitos participantes desta 

pesquisa acerca da formação inicial de professores para a docência com bebês no curso de 

Pedagogia presencial da FACED-UFC. O conjunto de análises e reflexões aqui apresentado é 

resultante dos dados construídos, principalmente, por meio das entrevistas. 

A entrevista mostrou-se um bom instrumento para identificar diferentes 

perspectivas e avaliações sobre a formação oferecida no curso de Pedagogia estudado. E a 

escuta de diferentes sujeitos, que já passaram pelo curso ou que o vivenciam atualmente, foi 

imprescindível para perceber as nuances dessa formação de acordo com o tempo transcorrido. 

 Todas as informações estão sistematizadas nos tópicos subsequentes, obedecendo 

a seguinte ordem: perspectivas das docentes, perspectiva dos discentes e perspectiva dos 

egressos do curso de Pedagogia. Por fim, no último tópico apresento a perspectiva geral dos 

sujeitos participantes. 

 

4.1 As perspectivas das docentes sobre a formação no curso de Pedagogia da FACED-

UFC 

 

Neste tópico apresento as perspectivas das docentes da área de Educação Infantil 

do curso de Pedagogia da FACED-UFC sobre as contribuições deste curso para a formação 

inicial de professores visando a docência com bebês. Mas antes disso, será apresentado 

brevemente como estão organizadas as disciplinas e a atividade obrigatórias da referida área de 

estudos, destacando os conteúdos abordados e as práticas que geralmente são propostas aos 

estudantes.  

Tais informações podem ser importantes para que o leitor compreenda melhor o 

ponto de vista dos sujeitos desta pesquisa sobre como essas disciplinas e atividade têm 

favorecido ou não as aprendizagens relacionadas à docência com bebês. As disciplinas são 
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Educação Infantil e Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil, e a atividade é o 

Estágio: Educação Infantil: 

A disciplina Educação Infantil é a primeira disciplina da área de Educação Infantil 

do curso de Pedagogia da FACED-UFC e ela já foi ministrada tanto pela DOC-01, quanto pela 

DOC-03.  

As duas docentes evidenciaram que nesta disciplina, que é de natureza teórica, são 

apresentados aos estudantes os principais fundamentos da área da Educação Infantil. Esses 

fundamentos devem servir de base para os conhecimentos e as reflexões dos discentes nesta e 

nas demais disciplinas da área, além de constituir um referencial importante para suas futuras 

práticas enquanto professores de Educação Infantil. 

De acordo com as docentes, as discussões iniciais da disciplina giram em torno das 

concepções de infância e criança. Após essas primeiras discussões, é realizada uma 

retrospectiva da história da Educação Infantil no Brasil, na qual as docentes apresentam a 

evolução do atendimento à infância, explicitando: as características das primeiras iniciativas de 

atendimento às crianças; as lutas sociais em prol do atendimento em creches e pré-escolas; e as 

principais conquistas legais, das quais as docentes destacaram as determinações da Constituição 

Federal de 1988, da LDBEN, das DCNEI e dos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil. Posteriormente, são enfocadas nas discussões as características da Educação 

Infantil na atualidade, das quais as docentes destacaram: a função da Educação Infantil, o papel 

do professor de Educação Infantil; o binômio cuidar e educar; e o brincar na Educação Infantil.  

A DOC-03 ressaltou que, embora não faça parte do programa da disciplina, ela 

também incluiu algumas discussões sobre as contribuições de teóricos, dos quais destacou: 

Emmi Pikler, Frederich Froebel e Maria Montessori. 

As docentes afirmaram que buscam trabalhar esses conhecimentos de diferentes 

formas, sendo que ambas utilizam como estratégias metodológicas a exposição dialogada e a 

apresentação de vídeos sobre práticas e contextos de Educação Infantil de referência. A DOC-

03 afirmou que em suas aulas preocupa-se em fazer atividades de acolhidas para os estudantes 

e que busca utilizar diferentes ambientes da Faculdade, tais como a brinquedoteca e a área 

externa.  

Apesar da disciplina ser de natureza teórica, as duas docentes afirmaram que 

propõem aos estudantes a realização de visitas de observações em instituições de Educação 

Infantil, a partir das quais os estudantes produzem um relatório de observação. Também foi 

mencionado pela DOC-03 a realização de provas escritas e a construção de portfólios, que 

fazem parte do processo avaliativo da disciplina. 
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A disciplina Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil, por sua vez, 

é uma disciplina de natureza teórico-prática e já foi ministrada pelas três docentes entrevistadas. 

Nessa segunda disciplina da área, as docentes afirmaram que inicialmente é 

realizado um resgate dos conteúdos já trabalhados na disciplina anterior, de modo que sejam 

reforçados alguns conceitos importantes e, logo em seguida, começam a ser abordados os 

conteúdos próprios da disciplina.  

As docentes destacaram que o assunto de grande destaque é exatamente aquele que 

dá nome a disciplina: 

 
[...] eu acho que a contribuição maior da disciplina é a própria consciência da 

importância da proposta pedagógica nas práticas dos professores de uma instituição, 

né? [...] Eu acho que é um ponto importante, mas tem outros também. (DOC-01) 

 
A gente leva um tempão e às vezes eu acho que nem assim dá conta dessa demanda, 

mas é procurando discutir, tornar claro pros alunos, o que é proposta pedagógica e por 

que é que o nome da disciplina é Propostas Pedagógicas [ênfase na pronuncia da letra 

S] e não no singular. Então, eu considero isso muito importante. A primeira coisa: por 

que a necessidade de uma proposta pedagógica para a Educação Infantil e por que que 

a gente fala de propostas pedagógicas no plural? Então considero muito importante 

essa questão conceitual e também considero muito importante é que eles entendam 

que essa proposta pedagógica vai variar em função das características da instituição 

(DOC-02) 

 

Associado a essa discussão sobre as Propostas Pedagógicas de Educação Infantil, 

as docentes afirmaram que é realizado um estudo mais aprofundado das determinações das 

DCNEI para que os discentes possam conhecer, por exemplo, para que serve uma proposta 

pedagógica na EI, quais eixos devem nortear essa proposta pedagógica etc. 

As docentes também destacaram outros temas importantes que são trabalhados 

nessa disciplina: planejamento; organização dos espaços, tempos e materiais; a relação da 

instituição de Educação Infantil com as famílias das crianças; educação de bebês; Pedagogia de 

projetos; e avaliação na EI. 

As metodologias utilizadas pelas docentes são basicamente as mesmas utilizadas na 

disciplina de Educação Infantil (exposições, vídeos, leituras de textos etc.), com a diferença 

que na disciplina de Propostas boa parte dos temas são trabalhados em forma de seminários.  

Para a realização desses seminários, os discentes são organizados em grupos, 

ficando cada grupo responsável por mediar a discussão de um tema específico. As docentes 

chamaram atenção para o fato de que todos os discentes devem realizar a leitura do texto base 

de cada seminário, não apenas aqueles que são responsáveis por mediar a discussão. 

Outra diferença da disciplina de Propostas é que, por ela prever uma carga horária 

prática, é realizado um número maior de visitas às instituições de Educação Infantil. Assim, 
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enquanto na disciplina Educação Infantil a visita dos alunos, em duplas, é feita à uma única 

instituição, nessa disciplina, os estudantes organizados em grupos maiores, acabam realizando 

pelo menos duas visitas a distintas instituições.  

 Além disso, as docentes destacaram que também convidam alguns profissionais de 

Educação Infantil para compor rodas de conversas, de forma que os estudantes tenham a 

oportunidade de dialogar com esses profissionais sobre as práticas cotidianas efetivadas nos 

contextos de EI. Essas rodas de conversa acontecem na própria FACED-UFC e, geralmente, os 

profissionais convidados são professore(as) ou coordenadores(as) das instituições de EI. 

O processo avaliativo desta segunda disciplina é composto principalmente pelas 

notas atribuídas às apresentações de seminários, às provas e aos relatórios de visitas às 

instituições. 

Já o Estágio: Educação Infantil é um componente curricular de natureza 

completamente prática. Assim como na disciplina de Propostas, as três docentes entrevistadas 

já atuaram como professoras nessa atividade, orientando os discentes em suas experiências 

junto às crianças. 

Para as docentes, na atividade de estágio há uma limitação para a apresentação de 

novos conteúdos devido a carga horária que é considerada curta. Em geral, as docentes 

afirmaram que no estágio é possível fazer uma retomada dos conhecimentos já trabalhados nas 

disciplinas anteriores e disponibilizar aos estudantes algumas leituras, tanto para reforçar o que 

eles já conhecem, quanto para apresentar alguns novos conhecimentos. Porém, o tempo para as 

discussões nesta atividade é muito reduzido se comparado ao tempo disponível nas disciplinas 

anteriores. 

Dentre as leituras disponibilizadas pelas professoras durante a atividade de estágio, 

elas destacaram alguns livros, a saber: A paixão de conhecer o mundo, de Madalena Freire 

(1983); Professora, sim; tia, não: cartas a quem ousar ensinar, de Paulo Freire (1993); e 

Culturas infantis em creches e pré-escolas: estágio e pesquisa, organizado por Ana Lúcia 

Goulart de Farias (2011). Além desses livros, as docentes afirmaram que disponibilizam alguns 

textos específicos relacionados às atividades de estágio, como, por exemplo, sobre o 

acompanhamento e a observação das crianças no cotidiano. Segundo elas, essa bibliografia fica 

disponível nas bancas de fotocópias da FACED-UFC, sendo que boa parte dessas leituras é 

optativa, tendo em vista o tempo limitado da atividade de estágio.  

As atividades do estágio são organizadas de forma muito similar pelas três docentes. 

Primeiramente, os discentes são organizados em duplas e são direcionados a uma instituição, 

prioritariamente pública, para realizar as atividades de estágio junto às crianças. Então é dado 
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início aos três momentos do estágio: o primeiro é a observação, na qual os discentes fazem 

suas primeiras aproximações com a turma e com a professora regente, geram dados, buscam 

perceber os interesses das crianças, as características da rotina etc.; o segundo momento é a 

participação, na qual os discentes auxiliam a professora regente nas práticas desenvolvidas por 

ela e continuam observando os interesses das crianças para pensar quais práticas poderão ser 

desenvolvidas no próximo momento do estágio; e o terceiro momento é exatamente a 

intervenção, na qual os discentes, de posse das informações produzidas, passam a planejar, 

organizar e propor atividades para as crianças, sendo também eles os responsáveis pela 

organização do espaço, dos tempos e dos materiais. 

Entre cada um dos momentos do estágio, há a realização de encontros na FACED-

UFC com a presença de todas as duplas e da professora orientadora de estágio. Nesses encontros 

as professoras orientam os estudantes, esclarecem dúvidas, discutem temas emergidos a partir 

das experiências etc., assim como os estudantes podem compartilhar as informações sobre suas 

experiências de estágio. Além desses encontros, as professoras orientadoras também 

acompanham as atividades de estágio nas próprias instituições de EI. Caso a turma de estágio 

esteja desenvolvendo atividades em mais de uma instituição, as professoras revezam os dias de 

acompanhamento em cada uma delas.   

Ao término das atividades de estágio, os discentes elaboram um relatório o qual 

deve conter todas as informações sobre suas experiências nas instituições, a discussão dessas 

experiências com as teorias estudadas no decorrer do curso etc. Com isso, o processo avaliativo 

é feito a partir do acompanhamento das ações do discente durante todo o estágio 

supervisionado, acrescentando-se o relatório apresentado no final da atividade. 

 Após essas informações sobre os componentes obrigatórios da área da Educação 

Infantil, são apresentadas em seguida as avaliações das docentes sobre a contribuição dessas 

disciplinas e atividade e de outras experiências do curso de Pedagogia da FACED-UFC para a 

formação inicial de professores visando a docência com bebês. 

As docentes entrevistadas, em geral, consideraram que as disciplinas e atividade da 

área de Educação Infantil não contribuem da forma como elas consideram ser ideal para uma 

boa formação inicial de professores para a docência com bebês. Para elas, apesar de alguns 

esforços e iniciativas, ainda é pouco o estudo feito nessas disciplinas e atividade com o foco 

específico nos bebês e em seus processos educativos: 

 
Sabendo que você está fazendo a pesquisa especificamente com bebês, a gente sempre 

acha que faz muito pouco né? (DOC-01) 
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 [...] especialmente com os bebês, a gente fala quase nada. (DOC-02) 

 

Um aspecto que chama atenção das docentes é que a abordagem dos conteúdos 

dessas disciplinas acaba acontecendo de forma generalizada, ou seja, sem se deter nas 

peculiaridades da docência com bebês: 

 
[...] a gente muitas vezes não chega nem perto desses temas que envolvem o quê que 

o bebê necessita de cuidados específicos? (DOC-01) 

 

Em concordância com esta ideia, a DOC-02 afirmou que a abordagem generalizada 

da Educação Infantil sequer permite que sejam contempladas as particularidades das creches e 

das pré-escolas: 

 

[...] nós temos três disciplinas obrigatórias para a Educação Infantil, né? Mas, assim, 

a gente forma de uma maneira muito geral. [...] os conteúdos que a gente trabalha são 

muito generalistas para a Educação Infantil, não chega às minúcias nem da pré-escola 

e nem da creche, tá certo? (DOC-02) 

 

Essa perspectiva apresentada pelas docentes se aproxima das considerações de 

Azevedo (2013), que afirma que nos cursos de formação de professores, seja em nível médio 

modalidade normal, seja em nível superior, o que tem sido enfatizado são os conhecimentos 

relativos à atuação no Ensino Fundamental, conferindo menor importância aos aspectos 

relativos à Educação Infantil. A autora considera que, quando há referência a esta etapa da 

educação, a ênfase é dada para a atuação com crianças de 4 a 5 anos, desconsiderando-se 

geralmente as crianças de até três anos. 

Para as docentes, um dos fatores que impedem que os conteúdos sejam melhor 

explorados, resultando nessa abordagem generalizada, é a carga horária disponível para as 

disciplinas e atividade obrigatórias da área. Elas acreditam que por terem que abranger uma 

grande quantidade de assuntos em praticamente duas disciplinas — Educação Infantil e 

Propostas Pedagógicas, tendo em vista que o Estágio: Educação Infantil é mais dedicado às 

experiências práticas do que às discussões teóricas —, a carga horária disponível acaba não 

viabilizando a realização de estudos mais específicos. 

 A DOC-03 considerou, por exemplo, que a abordagem que é realizada acaba 

privilegiando as crianças da pré-escola:  

 
[...] eu acho que acaba ficando muito geral e contemplando mais as crianças de quatro 

e cinco. (DOC-03) 
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Já para a DOC-02, essa abordagem faz com que a os conhecimentos sobre os bebês 

e sua educação apareçam “diluídos dentro dos conteúdos” das disciplinas da área de Educação 

Infantil: 

 
Como eu disse, a gente vê os bebês de uma forma muito... eles ficam muito — não 

está me vindo a palavra agora — mas é como se eles ficassem muito diluídos dentro 

dos conteúdos. A gente acaba falando de creche e falando de pré-escola, e dentro da 

creche ficam os bebês, entende? (DOC-02) 

 

Essa visão das docentes sobre como são realizados os estudos na área da Educação 

Infantil e, mais especificamente, os estudos sobre a educação de bebês é condizente com a 

seguinte observação feita por Azevedo (2013): 

 

Numa realidade como a nossa, na qual as diretrizes de uma política educacional 

priorizam o atendimento às crianças que se encontram acima dos 6 anos, as 

especificidades de formação do professor para a Educação Infantil acabam ocorrendo 

de maneira episódica, sem aprofundamento, apenas para cumprir a exigência da 

legislação. (AZEVEDO, 20013, p. 75) 

 

Essa perspectiva é reforçada pelas docentes ao considerarem que, mesmo que os 

bebês e sua educação sejam contemplados em alguns conteúdos dessas disciplinas, não há a 

possibilidade de pensar cada um desses conteúdos articulados às especificidades dessas crianças 

de até dezoito meses. Essa ideia ficou bastante evidenciada em um trecho da entrevista da DOC-

03: 

 
Por exemplo: quando eu digo da relação com as famílias; quando eu falo da avaliação; 

quando eu falo da brincadeira; da organização dos espaços, do tempo e dos materiais; 

isso é importante também com os bebês. Mas, tem aquilo que tem as especificidades 

com os bebês. É diferente de eu organizar espaços, materiais e tempo para as crianças 

maiores. Porque, assim, quando eu penso num espaço pros bebês, geralmente, o que 

vem logo à cabeça é o nome berçário. Mas por que que eu vou pensar em berço? Lugar 

do bebê não é um berço! Por que que eu vou pensar em berço? Isso é uma concepção 

muito equivocada, né? Então, assim, cabe uma conversa bem demora sobre isso. 

(DOC-02) 

 

Quando a gente fala nos materiais, então, o que é interessante para um bebê brincar? 

Que tipo de material? Então, eu acho que... É difícil dizer! Eu acho que não tem 

nenhum conteúdo que não seja importante. O que a gente precisa é trazer para essa 

faixa etária. (DOC-03) 

 

É importante salientar, portanto, que em nenhum momento de suas entrevistas as 

docentes consideraram que os conteúdos trabalhados por elas nas disciplinas da área de 

Educação Infantil não oferecem elementos para formação inicial de professores visando a 

docência com bebês. Pelo contrário, elas não só reconhecem a importância desses conteúdos, 

como lamentam que eles sejam abordados em tão poucas disciplinas. Na verdade, ao 
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considerarem que os conteúdos são abordados de forma geral, as docentes buscam evidenciar 

a necessidade de que cada um deles sejam pensados de acordo com as especificidades dos 

grupos de crianças que compõem a Educação Infantil e que haja tempo suficiente para que os 

estudantes se apropriem desses temas. 

É necessário chamar atenção para o fato de que, a carência de estudo mais 

específico sobre os bebês e sua educação no curso de Pedagogia, além de fragilizar a formação 

do pedagogo, também impacta diretamente os projetos educacionais desenvolvidos pelas 

diversas instituições de Educação Infantil, sejam elas públicas ou privadas. Relacionado a isto, 

Barbosa (2010) aponta: 

 
Ainda não é possível afirmar que uma pedagogia específica para as crianças pequenas 

tenha sido efetivada. Em grande parte das instituições, as singularidades das crianças 

de 0 a 3 anos, especialmente os bebês, ficaram subsumidas às compreensões sobre o 

desenvolvimento e a educação das crianças mais velhas. Afinal, até hoje as 

legislações, os documentos, as propostas pedagógicas e a bibliografia educacional 

privilegiaram a educação das crianças maiores. Assim, ainda que os bebês e as 

crianças bem pequenas estejam presentes na educação infantil, as propostas político-

pedagógicas ainda mantêm invisíveis as suas particularidades e não têm dado atenção 

às especificidades da ação pedagógica para essa faixa etária. (BARBOSA, 2010, p. 

1). 

 

Ao buscarem evidenciar as contribuições que as disciplinas e atividade obrigatórias 

da área da Educação Infantil poderiam proporcionar aos estudantes, as docentes afirmaram que 

nos últimos semestres — de 2016.1 em diante — elas tomaram algumas iniciativas para tentar 

contemplar os assuntos relacionados à educação de bebês. Todas as docentes afirmaram que 

fizeram a inclusão do tópico de discussão “educação de bebês” ou do seminário “O trabalho 

com bebês na creche”19 no programa da disciplina Propostas Pedagógicas e práticas de 

Educação Infantil. Além disso, as três docentes informaram que na atividade Estágio: 

Educação Infantil elas têm priorizado as instituições de EI que possuem turmas de creche, o 

que proporcionou que nas últimas turmas de estágio já houvesse duplas atuando junto às 

crianças de um ano de idade. 

É importante esclarecer que na rede municipal de educação de Fortaleza são 

ofertadas vagas em creches para as crianças somente a partir de um ano de idade, que formam 

a turma denominada de Infantil I. Tendo em vista que no estágio é dada preferência às 

instituições públicas de EI, essa é a turmas de bebês disponível para a atuação dos discentes do 

curso de Pedagogia. 

                                                           
19 Tendo em vista que os programas das disciplinas mudam de acordo com cada docente, o título do tópico de 

discussão ou do seminário podem variar, por exemplo, o seminário “O trabalho com bebês em creche” pode 

aparecer no programa de outra docente como “Educação em creche” ou “Educação de bebês em creche”. 
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Além dessas iniciativas efetivadas pelas três docentes, a DOC-03 também 

evidenciou que, desde o ano 2016, ela tem reservado um ou dois dias de aula da disciplina 

Educação Infantil para realizar algumas discussões sobre o cuidado com bebês e crianças bem 

pequenas. A docente afirmou que nessa(s) aula(s) ela realiza uma exposição sobre o assunto, 

com base em livros como: Educar os três primeiros anos: a experiência de Lóczy (FALK, 

2004); Abordagem Pikler: Educação Infantil (FALK, 2016); As origens do brincar livre 

(KÁLLÓ, 2017); e Afinal, o que fazem os bebês no berçário? (FOCHI, 2015). Além da 

exposição dialogada, a docente apresenta aos discentes alguns vídeos nos quais eles possam 

visualizar a organização de ambientes para bebês nas instituições de EI e exemplos de práticas 

pedagógicas com crianças de zero a três anos. 

As docentes consideraram que, através dessas iniciativas já efetivadas, os discentes 

passaram a ter contato com alguns conhecimentos mais específicos sobre os bebês, dos quais 

elas destacaram: 

1) As linguagens dos bebês: o choro, os gestos, a expressão corporal; 

2) Competência do bebê versus dependência do adulto; 

3) Observação e acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem dos 

bebês; 

4) Elementos que compõem as rotinas de cuidados físicos dos bebês: troca de 

fralda, alimentação, banho e sono. 

As docentes também consideraram que a realização do estágio supervisionado em 

turmas de Infantil I tem possibilitado aos discentes a interação com bebês; a efetivação de 

cuidados como trocas de fraldas, banho e alimentação; o planejamento de práticas pedagógicas; 

e a reflexão sobre a postura adotada perante os bebês. Para as docentes, mesmo os discentes 

que não atuam em turmas de Infantil I no estágio, acabam tendo um contato indireto com essas 

crianças ao presenciarem algumas de suas ações no cotidiano da instituição, como também, 

acabam discutindo sobre a docência com esses sujeitos nos momentos de troca de informações 

entre as duplas de estagiários nos encontros presenciais na FACED-UFC. O trecho a seguir 

ilustra a perspectiva de uma das docentes sobre a importância do contato direto ou indireto dos 

estudantes de Pedagogia com os bebês durante o estágio supervisionado de modo a enriquecer 

suas experiências formativas: 

  
Pesquisadora: — Para você, como os conteúdos e as atividades trabalhados nessa 

disciplina favorecem a formação para o trabalho docente com bebês?  

DOC-01: — Eu acho que é a própria interação com as crianças, com o contexto 

todo, a sala de referência, a professora [...] porque, por exemplo, eu já ouvi muito 
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dos alunos no início, eles dizendo: ‘[Aluno] — Professora, eu tenho tanto medo de 

criança pequena.’. ‘[Professora] — Medo? Por que que tu tem medo?’. ‘[Aluno] — 

Ah, porque eu não sei o que elas vão fazer. Eu não entendo!’.   

Sabe? Aí, depois você vê essa mesma pessoa terminar o semestre e demonstrar um 

prazer enorme em interagir com aquelas crianças e conseguir proporcionar algo 

interessante para aquelas crianças. [...] então, eu acho que é essa experiência de 

interação com as crianças, sobretudo destaco para quem não tem essa experiência 

fora da realidade de estágio. [...] pode ser uma experiência que eles planejaram e 

estão vivendo com as crianças. Como pode ser de eles estarem num pátio 

conversando, lanchando e de repente interagir com uma criança e aquilo, aquilo que 

acontece, aquela interação, para ele, ser algo que faça refletir, que ensine, que faça 

com que eles aprendam alguma coisa. Enfim, experiências no geral.” 

 

As docentes afirmaram que durante as disciplinas elas têm a preocupação de 

explicitar algumas noções importantes para o exercício docente com bebês, como, por exemplo: 

que existem diferenças entre as práticas pedagógicas desenvolvidas com bebês e as práticas 

desenvolvidas com as crianças maiores; que as rotinas de cuidados com bebês não devem 

acontecer de forma mecânica; que os materiais que são interessantes para as crianças maiores 

nem sempre são interessantes ou seguros para os bebês; ou ainda, que a organização dos espaços 

se diferencia conforme as necessidades das crianças.  

Porém, elas reforçaram a crítica sobre a insuficiência de tempo para realizar as 

discussões e experiência que elas acreditam serem necessárias para uma boa formação inicial 

visando a docência com bebês, afirmando que só é possível dedicar um ou no máximo dois dias 

de aula para essas discussões tendo em vista a quantidade de assuntos que precisam ser 

explorados nas disciplinas. Fazendo uso das palavras de Azevedo (2013, p.76), é possível 

afirmar que “tal situação é bastante contraditória com relação às expectativas de atuação do 

professor de Educação Infantil que é bem específica na sua função de educar crianças bem 

pequenas.”. 

Além dos problemas enfrentados nas disciplinas que ministram, as docentes 

consideraram que outro fator também limita as contribuições do curso de Pedagogia para a 

formação inicial visando a docência com bebês: o fato da Educação Infantil não ser enfocada 

nas demais disciplinas do currículo do curso: 

 
Os conteúdos e as atividades trabalhados nas demais disciplinas do currículo do curso 

de Pedagogia sequer tocam em Educação Infantil. Então, os alunos vão saber que 

existe Educação Infantil quando chegam na disciplina específica de Educação Infantil. 

[...] na verdade, as disciplinas específicas de Educação Infantil não tratam sobre os 

bebês e as demais disciplinas do curso de Pedagogia não tratam de Educação Infantil. 

(DOC-02) 

 

Em geral, as docentes acreditam que, se a discussão sobre a docência com bebês é 

limitada dentro das disciplinas da área da Educação Infantil, nas demais disciplinas do curso 

esta realidade não é diferente. Para elas, não só os bebês e seus processos educativos passam 
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despercebidos em muitas disciplinas do curso, como também as próprias questões da Educação 

Infantil por vezes não são problematizadas. Uma razão identificada pelas docentes para que isto 

aconteça é a falta de articulação entre as diferentes áreas de conhecimento presentes no curso e 

suas respectivas disciplinas: 

 
[...] acho que não tem muito esse enfoque não. Tem uma coisa que eu acho na 

Universidade muito esquisita, muito esquisita mesmo, que é cada qual no seu 

quadrado. As pessoas se fecham nas suas áreas [...] então eu acho que a resposta é 

mesmo não, sabia? Porque ninguém sabe como é que é, como não tem muito essa 

troca, essa interlocução. (DOC-03) 

 

Em suas entrevistas, as docentes chamaram atenção para o fato de não ser simples 

avaliar se as demais disciplinas do curso contemplam ou não a docência com bebês, pois, devido 

à falta de articulação entre as diferentes disciplinas dos departamentos da FACED-UFC, há um 

certo desconhecimento sobre como essas disciplinas acontecem. Levando isso em 

consideração, as docentes avaliaram que, apesar do desconhecimento, é possível que existam 

alguns diálogos e experiências em outras disciplinas que contribuam para a formação inicial de 

professores para a docência com bebês. 

 Nesse esforço de identificar quais outras disciplinas poderiam oferecer 

contribuições para a formação inicial de professores para a docência com bebês, a DOC-01 

apontou as disciplinas Arte e educação, Psicologia da Educação: Infância e Literatura Infantil 

como possibilidades: 

 
Talvez Arte e Educação tenha alguma coisa no sentido de pensar a arte; a expressão 

para além da palavra; as formas de expressão; tornar mais possível compreender a 

criança assim e tal. (DOC-01) 

 

Até onde os alunos relatam, a Psicologia da Infância tem sido vista mais numa 

perspectiva da questão da constituição do sujeito, da relação pai-criança, mãe-criança, 

dessa tríade. [...] eu acho que a ênfase é numa dimensão afetiva do desenvolvimento, 

que tem a ver com os bebês também né? [...] então, além de Arte e Educação, até mais 

que Arte e Educação, eu acho que a disciplina de Psicologia da Infância ajudaria 

muito. Não sei até que ponto ela tá ajudando, mas… [interrupção da fala] (DOC-01) 

 

[...] Por exemplo, Literatura Infantil que tá como optativa. Mas eu acho que ela é 

periférica na urgência de outros temas para trabalhar com bebês. (DOC-01) 

 

A DOC-03, por sua vez, considerou que as disciplinas de ensinos poderiam conter 

conhecimentos que se adequem à docência com bebês. Porém, ela não sabe se de fato os 

conteúdos dessas disciplinas são trabalhados na perspectiva de contemplá-la:  

 

[...] os ensinos —  que aí vai trabalhar matemática, língua portuguesa, natureza e 

sociedade, história e geografia — pode ter coisas pros bebês. Agora, se é trabalhado? 

Eu não sei dizer.  
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Já a DOC-02, ao fazer sua avaliação sobre as contribuições das demais disciplinas, 

trouxe a compreensão de que essas disciplinas são importantes para a formação dos professores 

de bebês independente delas tratarem ou não da educação de bebês de forma específica: 

 

[...] uma disciplina que trata da história da educação, ela também é importante para 

aquele professor que vai trabalhar com o bebê. Porque, embora o professor não vá dar 

aula de história pro bebê, embora o professor não vá trabalhar matemática com o bebê, 

mas o professor precisa saber de matemática, o professor precisa conhecer sobre 

filosofia, entende? Ele precisa ter uma sólida formação teórica. Afinal de contas, 

quanto menor a idade da criança a qual este professor vai trabalhar, melhor deve ser 

a formação desse professor. Então, tem de ter formação em Sociologia, tem de ter 

formação em Filosofia, tem de ter formação em história. Mas aí, tem de ter formação 

em Proposta Pedagógica, tem de ter formação em Ludicidade, tem de ter formação 

em Literatura Infantil, tem de ter estágio específico com os bebês, certo? 

 

O que a docente buscou evidenciar em sua fala é que todos os conhecimentos 

possibilitados pelo curso de Pedagogia são importantes para compor o arcabouço teórico do 

professor de bebês. Porém, para além dessas disciplinas gerais, ela considera ser necessário que 

o professor em formação tenha a possibilidade de cursar disciplinas que tratem de assuntos 

específico da educação de bebês e que lhes possibilitem a vivência de práticas com essas 

crianças. A necessidade de disciplinas mais específicas também foi reforçada pela DOC-01: 

 

Por exemplo, ajudaria se a gente tivesse uma disciplina que trouxesse, digamos, 

pensadores mais atuais que falassem da prática pedagógica com os bebês, né? Sei lá, 

a Abordagem Pikler, a Abordagem malaguzziana. (DOC-01) 

 

É importante lembrar que esses teóricos mencionados na fala da DOC-01 não são 

atuais, tendo em vista que já não se encontram mais vivos. Porém, suas ideias permanecem 

atuais e elas ainda são desconhecidas por muitos profissionais da área de Educação Infantil, o 

que faz com que sejam considerados de tal forma.  

Ao se referir a essa necessidade de disciplinas específicas, a DOC-02 acabou 

anunciando que uma disciplina optativa sobre “Propostas pedagógicas e práticas para a 

educação de bebês e crianças bem pequenas” havia sido aprovada há pouco tempo no 

Departamento de Estudos Especializados da FACED-UFC: 

 
A gente acabou de aprovar aqui no departamento uma disciplina inédita, de forma 

inédita! Uma disciplina optativa que vai tratar disso, né? Uma disciplina muito 

parecida... O nome é muito parecido com a área de Propostas pedagógicas: “Propostas 

pedagógicas e práticas para a Educação e cuidado de bebês e crianças bem pequenas”. 

Mais ou menos esse o nome. (DOC-02) 

 

Para essa docente, a aprovação de novas disciplinas é uma iniciativa importante. 

Porém, ela alerta que até mesmo para manter as duas disciplinas e a atividade obrigatórias da 

área de Educação Infantil tem sido uma tarefa complicada: 
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Há um lamento dos professores aqui do curso, que são de outras áreas, que dizem 

assim: “—Vocês querem transformar o curso só em Educação Infantil.”  

[...] Aqui na faculdade tem sido, assim, uma luta diária para gente manter as três 

disciplinas como obrigatórias. Para não perder espaço das três disciplinas. (DOC-02) 

 

Ao explicar sobre a dificuldade para manter as disciplinas obrigatórias e realizar a 

aprovação de novas disciplinas, a DOC-02 afirmou que o currículo é um “campo de disputa” e 

que, devido o curso de Pedagogia reunir diversos professores oriundos de várias áreas de 

conhecimento, a disputa é bastante acirrada. Sobre essa disputa a docente fez a seguinte 

colocação:   

 

Cada vez que a gente vai para uma reunião de reformulação do PPC da Pedagogia, 

então você tem de tá defendendo à ferro e à fogo o porquê que o curso de Pedagogia 

tem de formar para docência na Educação Infantil. Ao mesmo tempo, tem alguém lá 

com todos os argumentos, cheios de razão — não estou dizendo que são menos ou 

mais adequados, certo? — disputando também a sua parte no currículo referente à 

Educação de Jovens e Adultos. Aí tem outro bloco disputando, também nesse 

currículo, a sua parte referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Aí tem o 

pessoal da Educação Especial. Aí vem essa disputa toda e o currículo acaba sendo 

todo triturado: duas disciplinas disso, três disciplinas daquilo, uma disciplina daquilo 

outro. (DOC-02) 

 

Para a docente, essa divisão do currículo acaba o tornando “generalista”, ou seja, 

segundo ela o currículo acaba não atendendo às especificidades de nenhuma das áreas para as 

quais ele se propõe formar. Este fato também já foi evidenciado na pesquisa de Kishimoto 

(2005), na qual ela considerou que as estruturas curriculares de diferentes cursos de Pedagogia 

primam pela falta de especificidade. 

Apesar desse e de outros desafios, as docentes validaram as iniciativas já 

implementadas na perspectiva de contemplar a docência com bebês no currículo do curso de 

Pedagogia da FACED-UFC. A DOC-03, por exemplo, citou alguns outros acontecimentos que, 

para ela, demonstram a preocupação de contemplar esse assunto e ela mostrou-se otimista em 

relação ao empenho das demais colegas da área para que as mudanças sejam efetivadas:  

  
[...] por exemplo, a Profª. Alice20 começou com o grupo MIRARE e toda essa 

militância [...] Eu acho que o Fórum de Educação Infantil é um espaço bacana e a 

gente vê, assim, na pós-graduação, que os trabalhos com bebês começam a aparecer, 

né? Algo nunca visto antes. Então, eu acho que de uns tempos para cá, poucos anos 

para cá, isso começa a chegar no curso, né? É um início ainda e a gente tem muito o 

que crescer. Mas eu acho que esse trabalho já começou. Eu vejo, pelo menos, todas 

as minhas colegas que são professoras da área, todas têm essa preocupação, esse olhar 

e trabalham nessa perspectiva. (DOC-03) 

 

                                                           
20 Para preservar o anonimato, os nomes de todas as docentes citadas nas entrevistas foram substituídos por nomes 

fictícios. 
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A título de informação, conforme informações extraídas do documento de Cadastro 

da Ação de Extensão submetido à Pró-reitoria de Extensão da UFC (PREX-UFC)21, o grupo 

MIRARE diz respeito ao grupo de estudos criado no ano de 2015 a partir das demandas de 

estudantes da disciplina Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil, que sugeriram 

a criação do grupo para tratar das especificidades do trabalho docente com crianças de zero a 

três anos de idade, visto que, segundo elas, as disciplinas (obrigatórias e optativas) ofertadas no 

curso de Pedagogia da FACED-UFC não tratavam esse assunto de forma aprofundada. Com 

isso, o grupo MIRARE foi criado, destinando-se aos professores, aos estudantes de graduação 

e pós-graduação da FACED-UFC e aos profissionais (professores, coordenadores, formadores 

e técnicos em educação) que atuam diretamente com a Educação Infantil em instituições 

públicas, no estado do Ceará, em especial com crianças da faixa etária de 0 a 3 anos. 

Já o fórum mencionado pela DOC-03 se refere ao Fórum de Educação Infantil do 

Ceará, que é uma instância suprapartidária constituída por pessoas comprometidas com a causa 

da Educação Infantil (MOVIMENTO INTERFÓRUNS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

BRASIL, 2018). Dentre as atividades realizadas por esse fórum, há a realização de reuniões 

mensais que acontecem no auditório da FACED-UFC, nas quais participam diversos 

profissionais da área (professores, gestores, técnicos de educação, pesquisadores etc.) e também 

estudantes de cursos de Pedagogia. 

Além do MIRARE, do FEIC e das Pesquisas do Programa de Pós-graduação, a 

DOC-03 também afirmou que a criação da Brinquedoteca da FACED-UFC ampliou as 

possibilidades de diálogos e práticas relacionadas aos bebês, tendo em vista que esse espaço é 

frequentado por crianças de até dezoito meses e que as atividades desenvolvidas pelos discentes, 

tais como a observação e a organização dos materiais, ajudam a pensar a educação desses 

sujeitos: 

 
Então, por exemplo, a FACED hoje tem uma brinquedoteca. Ela não é ainda o que a 

gente gostaria que fosse, mas, nossa! Que bom! Que bom que a gente tem um espaço, 

né? Eu levo os alunos para a brinquedoteca. É um espaço, é um equipamento cultural 

que está lá, que tem brinquedo, então, eu procuro, assim, fazer essas relações. 

[...] eu acho que a gente não tem uma escola de aplicação, então a brinquedoteca 

possibilita esse contato. Você sabe que os nossos professores não usam? Nem as 

nossas colegas da Educação Infantil vão lá! A brinquedoteca inexiste. E, por exemplo, 

a gente tem professores de fora vindo para brinquedoteca, tem creches marcando 

visitas, passando um período. 

[...] Ali não é escola? Não é. É diferente. Mas, ali tem criança, entendeu? Então 

possibilita um espaço com crianças, onde essas teorias eles conseguem observar ali 

na prática. Então é muito rico para essa docência na educação infantil, né? (DOC-03) 

                                                           
21 O referido documento foi solicitado à uma integrante do MIRARE, que o disponibilizou tendo em vista que 

ainda não foram publicados artigos acadêmicos ou outros tipos de documentos públicos nos quais sejam 

apresentadas algumas informações específicas sobre o grupo, como por exemplo, sua a história de criação.  
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Apesar de considerar a Brinquedoteca como um espaço importante para a 

construção de conhecimentos sobre a docência com bebês, a DOC-03 alertou que é necessário 

que os demais professores do curso, inclusive as docentes da área de Educação Infantil, 

explorem mais esse espaço, pois segundo ela, a Brinquedoteca ainda é pouco utilizada por esses 

professores, o que limita a sua possibilidade de contribuição. 

A Brinquedoteca foi inaugurada em maio de 2015, tendo como perspectiva 

proporcionar aos alunos e professores do curso um espaço para o desenvolvimento de estudos 

e projetos no âmbito da prática pedagógica; bem como a construção, elaboração e reflexão 

temática, referentes à formação docente, ludicidade, desenvolvimento infantil e cultura lúdica. 

Esse espaço é aberto à visitação ao longo de toda a semana, com funcionamento em três turnos 

(manhã, tarde e noite) e pode ser solicitada por outros professores para a realização de 

atividades de suas disciplinas, desde que o espaço seja reservado com antecedência e que as 

atividades ocorram em horários em que haja a presença de um bolsista ou de um servidor 

técnico administrativo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2015). 

É necessário reconhecer a importância de um equipamento como uma 

brinquedoteca para a formação do professor de Educação Infantil, pois, seguindo Porto e Cruz 

(2004), 

 
À medida que apreendam este conhecimento, que percebam que a linguagem do 

brinquedo pode transformar as relações e a vida na/da escola, os educadores poderão 

mudar radicalmente as suas práticas educativas. Mais que isto, acreditamos que 

somente educadores que gostem e possam brincar serão capazes de dimensionar, de 

forma diferente, os métodos progressistas [...] A ideia central é que o educador infantil 

precisa conhecer não só a educação, a criança e o seu desenvolvimento, mas a 

importância que o brinquedo tem para o seu desenvolvimento. (PORTO E CRUZ, 

2004, p. 220-221) 

 

Também pensando na ampliação das experiências dos estudantes, as docentes 

reforçaram a importância de serem criadas mais disciplinas específicas, contemplando 

conhecimentos como:  

1) O desenvolvimento dos bebês de acordo com Piaget, Vigotski e Wallon;  

2) A relação do professor de bebês com as famílias das crianças; 

3) O “processo de adaptação”: os primeiros dias do bebê na instituição; 

4) As transições, chegadas e partidas; 

5) Interações dos bebês no espaço de vida coletiva; 

6) Saúde e bem-estar dos bebês;  

7) Primeiros socorros. 
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Para a DOC-01, esses dois últimos temas são os que mais têm lhe causado 

preocupação, pois, para ela, a formação inicial em Pedagogia deve garantir aos pedagogos 

conhecimentos básicos para que eles saibam agir nos casos em que as crianças apresentem 

sintomas de doenças, ou ainda, em que elas tenham sofrido algum acidente: 

 
[...] se esse bebê cai e bate a cabeça? Se ele desmaiar? Se ele tiver um engasgamento? 

Se ele se envenenar ou o que quer que seja, eu tenho que ter um plano. O que é que 

eu vou fazer? Então, eu tenho que saber evitar isso. Isso aí é a formação que tem que 

dar. [...] se a gente continuar dizendo que o pedagogo educa e cuida, meu amigo, então 

vamos conversar sobre esse cuidar. 

  

Apesar de considerar a importância desses conhecimentos, a docente alerta que a 

sua formação e a formação dos demais professores do curso não lhes permite ensinar tais 

conteúdos: 

 

O que me causa mais mal-estar é porque eu, como professora, não tenho como lhe 

ensinar. [...] nós professores não temos uma formação que nos dê plena segurança de 

lecionar esses conteúdos de que lhe falei: segurança e saúde.  

 

Para a docente, uma alternativa viável para que os discentes possam ter acesso aos 

conhecimentos mencionados seria que eles cursassem uma disciplina de primeiros socorros em 

algum curso da área da saúde, como, por exemplo, no curso de Enfermagem. 

Além de novas disciplinas, elas consideraram que é necessário oferecer outras 

experiências nas quais os estudantes de Pedagogia possam aprofundar os estudos das temáticas 

relativas à educação de bebês, inclusive experiências práticas nas quais eles possam interagir 

diretamente com as crianças de até dezoito meses. As docentes citaram como possibilidades a 

criação de grupos de estudos, grupos de pesquisas e projetos de extensão. 

Por fim, as docentes destacaram que o curso de Pedagogia precisa oferecer uma 

formação que possibilite aos futuros pedagogos o devido preparo para atuar como professores 

de bebês: 

 
Não que a gente tenha esse poder de fazer assim [estalos de dedos] e o pedagogo está 

preparado, mas a gente tem que dar condições de eles, né, de eles construírem 

conhecimentos e habilidades para trabalhar com os bebês, né? Então, se a gente tem 

uma lei que determina — a LDBEN — que é o pedagogo que vai estar lá, e se o bebê 

é tão diferente de uma criança maior, a gente tem que garantir que esse aluno, aqui 

durante o curso, durante a graduação, tenha condições de se preparar para assumir 

essa tarefa, né? (DOC-01) 

 

Para as docentes é necessária uma mudança na forma de encarar os conhecimentos 

sobre a docência com bebês: 

 
É preciso encarar os saberes de cuidados com os bebês de fato como um saber 

profissional, o qual é aprendido no ambiente universitário, como componente do curso 
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de formação inicial e não como aprendizagens originadas nas experiências de vida, 

nos espaços domésticos, nas vivências de cuidados de filhos, irmãos, sobrinhos ou 

qualquer outra criança que não necessariamente corresponda à relação professor-

criança.  (DOC-02) 

 

Vale ressaltar que encarar os conhecimentos sobre a docência com bebês como 

conhecimentos profissionais é um aspecto indispensável para a construção e fortalecimento da 

identidade do professor de bebês, uma vez que “a profissão de professora na creche não é como 

muitos acreditam apenas a continuidade dos fazeres “maternos”, mas uma construção de 

profissionalização que exige além de uma competência teórica, metodológica e relacional.” 

(BARBOSA, 2010, p. 6) 

As docentes acreditam que o desenvolvimento de boas práticas de cuidado-

educação junto aos bebês nas diversas instituições de Educação Infantil só será possível a partir 

do momento que a docência com essas crianças seja valorizada nos cursos de Pedagogia. 

 

4.2 As perspectivas dos discentes sobre a formação no curso de Pedagogia da FACED-

UFC 

 

Neste tópico apresento as perspectivas dos discentes do curso de Pedagogia da 

FACED-UFC sobre as contribuições deste curso para a sua formação inicial visando a docência 

com bebês. Em suas entrevistas, os discentes destacaram diversas particularidades de suas 

experiências no curso relacionadas à área da Educação Infantil e conjecturaram sobre o preparo 

profissional deles para o exercício docente nesta etapa da educação. 

A maioria dos discentes fez uma avaliação bastante positiva no que diz respeito a 

formação no referido curso para a área da Educação Infantil. Para eles, em suas experiências, 

foi oferecida uma boa formação para aqueles que pretendem exercer a docência na primeira 

etapa da educação básica, acrescentando que, em alguns casos, julgaram ser um processo 

formativo rico e fundamental: 

 

De modo geral eu acho que é uma formação bem rica, é tanto que a maioria dos alunos 

falam em seguir na Educação Infantil, né? (DIS-02) 

 

Eu acho que o curso de Pedagogia dá uma contribuição fundamental. (DIS-12) 

 

Eu acho que do curso, como um todo, é para o que melhor se forma. Do curso de 

Pedagogia da UFC, com um todo, para o que melhor se forma é para a Educação 

Infantil. (DIS-17) 

 

É possível perceber a satisfação dos discentes quanto às suas aprendizagens 

relacionadas a área da Educação Infantil. Em trechos como “é tanto que a maioria dos alunos 

falam em seguir na Educação Infantil (DIS-02)” e “é para o que melhor se forma (DIS-17)” 
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ficam evidenciadas a qualidade e a relevância atribuídas à formação inicial de professores para 

a Educação Infantil no curso de Pedagogia da FACED-UFC. 

 Os discentes também destacaram alguns aspectos do curso e, mais precisamente, 

da área de Educação Infantil que, para eles, favorecem essa formação inicial, a saber: 

1) As disciplinas e atividade da área de Educação infantil são articuladas entre si e 

obedecem a uma sequência coerente; 

2) A área de Educação Infantil da FACED-UFC possui ótimas professoras, 

consideradas capacitadas, engajadas e comprometidas com a formação do 

Pedagogo para a docência na Educação Infantil; 

3) Não há discriminação de gênero em relação às aprendizagens e experiências da 

área da Educação Infantil, isto é, no curso de Pedagogia da FACED-UFC, 

homens e mulheres são incluídos nas mesmas discussões e experiências; 

No conjunto de falas dos discente foi possível identificar que, em suas experiências, 

a maior contribuição do curso de Pedagogia da FACED-UFC para a formação supracitada foi 

a fundamentação teórica sobre a área da Educação Infantil. Especificando em que consistiu esta 

fundamentação, os discentes indicaram: a história da Educação Infantil no Brasil; as legislações 

local e nacional relativas à Educação Infantil; as práticas pedagógicas em contexto de Educação 

Infantil; e as concepções de criança, infância, desenvolvimento e aprendizagem. 

Sobre a história da Educação Infantil, os aspectos destacados pelos discentes foram 

o conhecimento sobre as lutas sociais em prol do atendimento educacional das crianças 

pequenas e sobre a expansão deste atendimento no Brasil.  

Relacionadas diretamente com o estudo do percurso histórico e conquistas legais, 

os discentes destacaram as determinações da LDBEN e as orientações das DCNEI como os 

conhecimentos sobre a legislação referente à Educação Infantil. 

Sobre as práticas pedagógicas em contexto de Educação Infantil, os discentes 

mencionaram como conhecimentos: o cuidar-educar, o papel do professor de Educação Infantil 

e a organização da vida cotidiana em contextos de creches e pré-escolas 

Já sobre as concepções de criança, infância, desenvolvimento e aprendizagem, os 

discentes afirmaram que a partir do curso foi possível compreender: a criança de zero a cinco 

anos como sujeito social, ativo e de direito; a infância como uma etapa de vida que possui 

especificidades próprias; a integralidade do desenvolvimento infantil; e a indivisibilidade dos 

processos de cuidado-educação. 

Por tudo isso, os discentes atribuíram ao curso de Pedagogia, e principalmente às 

disciplinas da área de Educação Infantil, um papel de destaque no que diz respeito ao 
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rompimento de visões reducionistas sobre a criança e o seu processo educativo, como é 

sintetizado pelo DIS-17 no excerto subsequente: 

 
[...] a Educação Infantil são as disciplinas que trabalham com mudança de concepções 

mais brusca aqui dentro do curso. Porque a formação para o Ensino Fundamental não 

diferencia muito do que a gente já vê na rede, do que a gente vivenciou e tudo mais.  

[...] Já a formação para Educação Infantil aqui na faculdade, ela tanto se distancia 

muito do que cada um vivenciou na Educação Infantil — se você fez Educação 

Infantil, você se lembra muito e eu também vejo como é que acontece — tanto quanto 

se distancia do contexto que tem na rede pública e nas particulares. Então, a formação, 

ela meio que acontece na contramão do que se pratica e do que se viveu. Do que o 

aluno viveu e do que ele vê que se pratica na rede. 

[...] é uma mudança muito louca. Eu entrei aqui na faculdade pensando na Educação 

Infantil como guarda mesmo, tipo: vai ali, faz uma brincadeira e volta para casa. Aí, 

quando você começa nas disciplinas, você vê que não é nada daquilo, que é uma coisa 

muito maior. (DIS-17)  
 

É importante salientar que as mudanças de concepções de fato são de grande valor 

para a atuação docente na etapa da Educação Infantil, tendo em vista que elas orientam essa 

atuação. Tais mudanças mostram-se necessárias, uma vez que não é raro encontrar profissionais 

reproduzindo concepções ultrapassadas e, consequentemente, práticas inadequadas em 

contextos de Educação Infantil, seja em instituições públicas ou particulares.  

Azevedo (2013) também confirma a importância dessas mudanças de concepções 

no decorrer da formação inicial dos professores de Educação Infantil ao afirmar que  

 
[...] as concepções de infância e Educação Infantil são de fundamental importância. 

Se se concebe a criança como alguém que precisa apenas de proteção, é isso que se 

vai oferecer a ela, ou seja, a forma como o professor a atende é decorrente das suas 

concepções e da experiências formativas que teve, tanto aquelas relativas ao seu curso 

de formação profissional quanto as da sua experiência pessoal. 

 

Embora a maioria dos discentes tenha declarado que em suas experiencias o curso 

de Pedagogia da FACED-UFC ofereceu contribuições para a formação na área da Educação 

Infantil, houve, também, quem não validasse essas contribuições. 

Um aspecto que chama a atenção dessa parcela menor de discentes é o fato dos 

conteúdos das disciplinas iniciais do curso serem abordados de forma que não deixam claras as 

relações das teorias estudadas com a prática educativa na Educação Infantil. Para Azevedo 

(2013) essa desarticulação teórico-prática na formação docente é um dos aspectos que 

caracteriza o modelo de formação pautado na “racionalidade técnica”, o qual tem raízes na 

forma positivista de compreender o conhecimento e a atuação docente, no qual os 

conhecimentos decorrentes da prática educativa não são considerados. Para a autora: 

 
Com base na racionalidade técnica, os currículos formativos tendem a separar o 

mundo acadêmico do mundo da prática. Segundo Schön, tais currículos estabelecem 

como regra proporciona aos estudantes, no início de seus cursos, um sólido 
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conhecimento dos princípios científicos relevantes, isto é, conhecimentos 

relacionados às ciências básicas pertinentes à sua área de especialização, seguidos de 

conhecimentos referentes às ciências aplicadas para, ao final, nos estágios, 

empregarem tais conhecimentos na prática do professor. (AZEVEDO, 2013, p. 72) 

 

É possível identificar, por exemplo, na fala da DIS-19, que o currículo do curso de 

Pedagogia da FACED-UFC é organizado nessa perspectiva apontada por Azevedo (2013) e, 

além disso, é possível perceber que apenas no terceiro semestre, com a primeira disciplina da 

área de Educação Infantil, esta área começa de fato a ser contemplada: 

 
Quando você adentra é bem vago isso, que é para a Educação Infantil, que é para o 

Fundamental. Porque eles fazem uma volta do que foi a educação e tudo isso. Eu sinto 

que, principalmente, as disciplinas de Filosofia e Sociologia, elas têm muita 

dificuldade de atrelar para Educação Infantil. Só a partir do terceiro semestre, com 

uma disciplina, a gente vê a entrada da Educação Infantil. (DIS-19) 

 

Os depoimentos desse grupo menor de estudantes indicam também que eles 

percebem que a formação para a Educação Infantil oferecida pela FACED-UFC acontece 

principalmente nas poucas disciplinas da área, pois mesmo que temas relativos a essa área 

“perpasse todas as demais disciplinas”, nelas não há o devido aprofundamento: 

 
Eu acredito que ainda tem muito o que melhorar. Porque eu acho que, querendo ou 

não, por mais que perpasse todas as demais disciplinas, ainda é pouco. É Educação 

Infantil, Propostas e Estágio. As outras vão falando, mas não é aquela coisa focada 

nisso. Por mais que a gente converse, por mais que a gente fale, não é um foco tão 

maior. (DIS-13) 

 

A consequência disso é que, para essa parcela menor de discentes, o curso de 

Pedagogia da FACED-UFC não oportuniza o devido preparo para atuação na Educação Infantil, 

principalmente com os bebês e crianças bem pequenas: 

 

Ao longo desses quatro anos que eu já estive na FACED, eu fui notando que no início 

sim, tem essa carga mais voltada para Educação Infantil. Mas, que depois, ela vai 

meio que sumindo aos poucos, e vindo uma coisa mais em relação a educação em um 

modo geral. [...] quando eu fiz o meu primeiro estágio, na Educação Infantil, eu 

percebi que ainda é pouco as disciplinas, a abordagem sobre a Educação Infantil. 

Principalmente, com crianças bem pequenas, porque quando você chega na prática, 

chega num estágio, você fica se perguntando o que é que você vai fazer ali com 

aquelas crianças. E você percebe o tamanho que é a responsabilidade de estar com as 

crianças bem pequenas. (DIS-18) 

 

Em síntese, esse grupo menor de discentes considerou que, em suas experiências, o 

curso de Pedagogia da FACED-UFC não conseguiu oferecer efetivamente uma formação inicial 

de professores para a Educação Infantil, identificando como razões:  

1) A pouca quantidade de disciplinas voltadas para área da Educação Infantil; 

2) A curta carga horária das disciplinas da área de Educação Infantil para a 

quantidade de assuntos que elas precisam contemplar; 
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3) A restrição dos assuntos relacionados à educação das crianças de zero a três 

anos nas disciplinas da área de Educação Infantil;  

4) A falta de relação entre os conteúdos das disciplinas que não pertencem à área 

de Educação Infantil, com a prática educativa nesta etapa da educação, em 

especial, as disciplinas iniciais do curso; e 

5) A carência de aprofundamento dos conteúdos sobre a Educação Infantil. 

Alguns desses discentes evidenciaram ainda que em suas experiências no curso 

houve uma predominância do estudo sobre a educação das crianças maiores de três anos (da 

pré-escola ou do Ensino Fundamental). Para esses discentes, esse enfoque nas crianças maiores 

limita a formação inicial de professores para toda a etapa da Educação Infantil (creche e pré-

escola):  

 
Para mim, é como se o curso fosse dividido. Como se ele dividisse a Educação Infantil. 

Ele fala da Educação Infantil de uma forma ampla, mais direcionado para a pré-escola 

e em creche, mas não a creche toda. (DIS-03) 

 

A gente sai com uma bagagem muito boa para a pré-escola. Mas na creche é muito 

complicado. [...] pré-escola a gente tem uma bagagem muito forte, agora no que consta 

a creche, eu acho que ainda precisa de muito mais coisas. (DIS-04) 

 

Eu acho que eu estou mais preparada para lidar com crianças da pré-escola e do 

fundamental. (DIS-11) 

 

 

Azevedo (2013) e Bragatto (2013) também afirmam que o enfoque dado às crianças 

maiores nas discussões realizadas nos cursos de Pedagogia é um fator limitante da formação. 

Azevedo (2013) considera, por exemplo, que a falta de aprofundamento sobre as questões 

relativas às crianças menores de três anos “é bastante contraditória com relação às expectativas 

de atuação do professor de Educação Infantil, que é bem específica na sua função de educar 

crianças bem pequenas” (AZEVEDO, 2013, p. 76). 

Esse foco nas crianças maiores também foi evidenciado quando os estudantes foram 

se referir especificamente às contribuições do curso de Pedagogia da FACED-UFC para a 

formação inicial de professores para a docência com bebês. Em geral, a maioria dos discentes 

considerou que o curso deixa a desejar ou oferece poucas contribuições para essa formação, 

estando longe do que seria desejado por eles:  

 

Eu acho que para bebês, eu acho que tá muito defasada. Assim, para dizer a verdade, 

eu não vejo muitas contribuições (DIS-06) 

 

Infelizmente a gente não tem esse acesso relacionado à educação de bebês, esse 

cuidado com bebês, com a criança pequena, a gente não tem. [...] eu acho que o curso 

tem que avançar mais nesse sentido. Infelizmente, a gente não está ainda na 

perspectiva que a gente deveria estar. (DIS-12) 
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O curso em si, deixa a desejar com relação a educação de bebês. (DIS-16) 

 

A leitura dos trechos acima é muito importante para fazer uma observação: os 

mesmos discentes que fizeram uma avaliação positiva da formação para a Educação Infantil, 

ao ser enfocada a docência especificamente com bebês, mudaram bastante a avaliação sobre a 

formação que tiveram. Ou seja, quando os discentes consideraram a formação para a Educação 

Infantil como “boa, rica e fundamental”, eles se referiam ao preparo para atuar na pré-escola. 

Em geral, os discentes consideraram que a formação inicial de professores para a 

docência com bebês no referido curso acontece de modo superficial/sem aprofundamento, ou 

seja, não contemplam as especificidades das crianças de zero a dezoito meses e nem as 

particularidades de sua educação. Essa superficialidade é associada principalmente à pouca 

oportunidade de discussão sobre os assuntos relacionados à educação de bebês e à primazia do 

estudo das crianças maiores nas disciplinas do curso, já mencionada anteriormente. 

A maioria dos discentes ressaltou que a docência com bebês foi contemplada em 

raras exceções dentro do curso. Para eles, via de regra, esse assunto foi abordado em poucas 

aulas, a partir de alguns textos, vídeos ou em discussões sobre a creche: 

 

Em raras exceções que a gente trabalhou algumas coisas. Foi principalmente com a 

Profª. Alice que a gente trabalhou algumas coisas e a partir de alguns vídeos, como 

desenvolver melhor os bebês. Mas, assim, de uma carga horária de sessenta e quatro 

horas, vamos dizer que as quatro horas foi dedicado a isso. Então, é algo muito escasso 

ainda na Faculdade de Educação. (DIC 04, grifo meu) 

 

[...] foi um contato, assim, com dois textos e foi um contato teórico para ter essa 

reflexão (DIC 09, grifo meu) 

 

Em algumas vezes a gente vê alguns documentários, alguns textos, mas nada que 

enfatizou exatamente isso. Eu acho que, se eu não me engano, a gente fez um 

seminário que era voltado para isso. Mas, assim, durante o curso todo, um seminário.  

(DIS-15, grifos meus) 

 

É possível perceber que para os discentes a abordagem sobre a docência com bebês 

dispersada em alguns textos, vídeos ou seminário não é suficiente. Isto porque, comparado a 

todo o conjunto de materiais e experiências ao qual eles têm acesso durante o curso, os materiais 

e as experiências relacionados à docência com bebês são ínfimos. 

É importante destacar que o seminário ao qual o DIS-15 se refere, é o seminário “O 

trabalho com bebês em creche”, também mencionado pelo DIS-17, que por sua vez lembrou 

que este seminário foi inserido no programa da disciplina Propostas Pedagógicas e Práticas de 

Educação Infantil há no máximo dois anos.  

Os discentes reforçaram que a formação vivenciada por eles no curso de Pedagogia 

da FACED-UFC não foi capaz de lhes oferecer segurança para a atuação com bebês e crianças 
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bem pequenas. Eles destacaram isso não só ao conjecturarem o ingresso na carreira docente, 

mas, também, em relação a experiência de estágio supervisionado na Educação Infantil: 

 
Se botar um bebê aqui, eu não vou saber muito bem. [...] eu acho que eu estou mais 

preparada para lidar com crianças da pré-escola e do Fundamental, do que com os 

bebês. É tanto que quando eu fui fazer o estágio, eu não quis pegar bebês, porque 

eu não ia saber o que fazer. (DIS-11, grifo meu) 

 

Eu, assim, vou terminar meu curso esse ano. Termino agora o último ano de Pedagogia 

e eu não me sinto preparada para isso. Se eu for trabalhar com crianças, trabalhar com 

bebês, eu não sei como é que vai ser, porque, realmente, eu não me sinto preparada 

para trabalhar com bebê. Não me sinto! Mas, assim, eu vou buscar esse 

conhecimento que eu não tive na faculdade, mas eu gostaria de ter tido essa 

oportunidade aqui dentro. (DIS-12, grifo meu) 

 

É interessante notar que, por se sentir insegura, mesmo podendo contar com o apoio 

da professora da FACED que acompanha o seu estágio, a DIS-11 afirmou ter evitado a atuação 

junto aos bebês em sua experiência na atividade Estágio: Educação Infantil. Essa indisposição 

para atuar com os bebês durante a experiência de estágio também foi mencionada por outros 

discentes: 

 

Eu fiz o estágio na Educação Infantil e eu tive muito medo de me colocarem para eu 

ficar na parte dos bebês. Eu tive muito medo de isso acontecer. Eu não fiquei, fiquei 

no Infantil III. Mas, se eu ficasse, eu ia sentir muita dificuldade, porque eu não sei 

nem como pegar na criança, sabe? Imagina estar ali cuidando e educando aquela 

criança, que tem todas aquelas particularidades. (DIS-12) 

 

[...] e aí eu percebi muitas colegas, na hora de distribuir as turmas de estágio, não 

querer pegar o Infantil I porque são crianças muito pequenas. Todo mundo com medo 

e apreensivo de ficar com uma turma dessas. Mas por que? Porque não teve preparo, 

entendeu? (DIS-18) 

 

Os discentes afirmaram que, no estágio supervisionado, aqueles que atuaram juntos 

às crianças de um ano sentiram bastante dificuldade. Para eles, os estudantes que atuam com 

bebês no estágio, em comparação com os estudantes que atuam com as crianças das demais 

faixas etárias atendidas na Educação Infantil, acabam tendo que pesquisar e estudar mais para 

conseguirem aprender as rotinas de cuidado-educação dos bebês e conseguirem desenvolver 

atividades interessantes e adequadas: 

 
[...] as meninas que foram ficar com os bebês, elas relataram que a professora do 

estágio deu uma grande cobertura. A Profª. Larissa deu uma grande ajuda e tudo para 

o que as meninas precisaram, mas, tem muitas coisas que eu vi que as meninas tiveram 

que pesquisar, tiveram que se aprofundar sobre qual tipo de atividades fazer com 

aqueles bebês, entendeu? Que na disciplina a gente vê muito superficialmente. (DIS-

01) 

 

Nos debates que a gente tinha, quando voltava para universidade para debater as 

experiências, a gente via a dificuldade de quem estava nessa área com bebês. De que 

se sentiam como se não tivessem embasamento, como se não soubessem como 
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realmente fazer, não tinham instruções. Então, a gente ia, assim, adequando as 

estratégias, o desenvolvimento e ia conversando entre si. Alguém dava uma opinião, 

o orientador dava instruções, mas era como se não tivesse embasamento. Era difícil 

para todo mundo, mas, principalmente, para quem estava com bebês era muito difícil. 

Para as duplas que estavam com bebês era bem complicado. (DIS-03) 

 

É possível afirmar que o estudo complementar realizado pelos estudantes 

estagiários parece acontecer muito mais na perspectiva de compensar as lacunas da formação 

relacionadas a educação de bebês, do que propriamente na perspectiva de aprofundamento do 

que já se conhece, que no caso, este último, seria o tipo de estudo apropriado para uma atividade 

de estágio supervisionado. 

Foram principalmente esses estudantes, que atuaram juntos às crianças de um ano 

em suas experiências de estágio supervisionado, que apontaram ter sido possível construir 

alguns conhecimentos sobre a docência com bebês mesmo em um curso no qual esse aspecto é 

fragilizado. 

Os discentes informaram que a partir das leituras da área é possível fazer 

associações com a docência com bebês. Eles acreditam, também, que é possível estabelecer 

relações entre alguns conteúdos trabalhados em outras disciplinas do curso, que não fazem parte 

da área de Educação Infantil, sempre numa perspectiva “do macro pro micro”, ou seja, de 

relacionar os conteúdos amplos às particularidades da atuação com bebês: 

 
Eu acredito que, diretamente, a educação de bebê no curso de Pedagogia, a gente não 

tem esse foco. Não tem o foco das teorias nas próprias demandas da educação de bebês 

dentro do curso. A gente não tem isso! Mas se a gente for fazer uma análise do que a 

gente já estudou, eu acho que a gente pode fazer uma adaptação. (DIS-14) 

 

As discussões são importantes, mas aí é aquela coisa: trazendo do macro pro micro. 

Porque a gente trabalha sempre nessa perspectiva em relação aos bebês. (DIS-19) 

 

Ao buscarem destacar quais conhecimentos sobre a docência com bebês foram 

possíveis construir no decorrer do curso, os discentes apontaram: 

1) Imagem de bebê: como sujeito social; de direitos; ativo; competente; 

historicamente contextualizado; 

2) Determinações legais: o direito dos bebês à educação; amparo legal (LDBEN 

e DCNEI); 

3) Desenvolvimento Infantil: características das fases de desenvolvimento; 

apropriação dos objetos; afetividade; socialização;  

4) Práticas pedagógicas: indissociabilidade do cuidado-educação; importância 

do brincar; avaliação (observação, escuta, documentação pedagógica); trato 

com os bebês (toque, olhar, tom de voz); organização da vida cotidiana 
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(espaços; tempos e materiais); importância do planejamento; relação professor-

família; 

5) Linguagens: expressão corporal como linguagem; desenvolvimento da fala;  

6) Literatura Infantil: importância do contato com livros e da livre exploração 

por parte dos bebês; contação de histórias; 

7) Arte: características do desenho infantil (rabisco e garatujas);  

8) Saúde e bem-estar: troca de fraldas e banho; 

Os discentes também apontaram ter sido possível compreender, a partir de algumas 

disciplinas, a importância dos bebês vivenciarem experiências relacionadas às múltiplas 

linguagens, à apropriação dos objetos (pesos, tamanhos, formas, cheiros, cores, texturas etc.) e 

ao contato com a natureza. 

Além desses conhecimentos que os discentes identificaram como “mais 

específicos” para a atuação com os bebês, também foi apontado que através do curso eles 

puderam compreender o papel político e social do professor, a importância da adoção de uma 

postura ética e a necessidade de serem respeitadas as diversidades humanas. Para eles, esses 

conhecimentos são de grande valor e repercutem diretamente na prática docente com crianças 

de zero a dezoito meses: 

 
Eu consigo atribuir das outras disciplinas para o trabalho com bebês o papel político 

que a educação tem na transformação ou na perpetuação do status quo. Então, a forma 

como eu penso a minha prática e tudo, já vai contribuir de alguma forma para, através 

da interação da criança, como ela vai se constituir enquanto sujeito. [...] eu consegui 

compreender a responsabilidade política que eu tenho no fazer docente. De que eu 

tenho que ter cuidado com o que eu falo, com o que eu faço, porque as minhas ações 

também são uma forma de educar. (DIS-11) 

 

É importante salientar que esse conjunto de conhecimentos foi reunido a partir das 

falas de vários sujeitos.  Nesse sentido, vale destacar que os conhecimentos “troca de fraldas e 

banho” só foram apontados pelos discentes que atuaram junto aos bebês no estágio de Educação 

Infantil, ou seja, não necessariamente quer dizer que todos os discentes tenham construído tais 

conhecimentos. 

Os discentes que apontaram maior número de conhecimentos sobre a docência com 

bebês foram exatamente os que atuaram junto aos bebês no estágio supervisionado ou ainda 

aqueles que ficaram responsáveis pelo seminário “O trabalho com bebês em creche” na 

disciplina Proposta Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil.  

Relacionando esses conhecimentos às disciplinas e/ou atividades nas quais eles 

foram possibilitados, os discentes apontaram em maior número:  
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• Educação Infantil; Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil; e 

Estágio: Educação Infantil — que são as duas disciplinas e a atividade 

obrigatórias da área de Educação Infantil;  

• Fundamento Psicogenético da Educação e Literatura Infantil e a educação da 

criança — que são duas disciplinas optativas ligadas à área de Educação Infantil; 

E em menor número foram apontadas as disciplinas:  

• Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, Antropologia da Educação, 

Política educacional; Didática; Psicologia da Educação; Arte e educação; 

Ensino de Língua Portuguesa; Ensino de Matemática; Ensino de Ciências; 

Educação Especial; e Estrutura e Funcionamento da Educação Básica — que 

são disciplinas obrigatórias do curso; 

• Educação Inclusiva; Psicopedagogia; Ludopedagogia; Educação Indígena; 

Educação Matemática e Educação Infantil; Planejamento e Avaliação de 

Sistemas Educacionais — que são disciplinas optativas do curso; 

Os discentes explicitaram que as disciplinas e a atividade da área de Educação 

Infantil são as disciplinas que, apesar das limitações, ainda conseguem contemplar a docência 

com bebês de uma forma mais específica. Para eles, nessas e em outras disciplinas do curso, a 

abordagem do tema fica muito a cargo dos professores, sendo que essa abordagem está sujeita 

aos interesses de cada um deles: 

 
Na prática, lá no curso, eles tratam o bebê de creche como se não fosse importante e 

aí fica a cargo do professor ter a consciência e trazer para a disciplina, que já é 

apertada, que já tem uma carga horária apertada para o que ela já se propõe. (DIS-11) 

 

Eu tive a sorte de ter a Profª. Alice, que ela tem essa preocupação da questão de falar 

das creches [...] uma professora que me ajudou muito também foi a Profª. Camila, 

porque ela trabalha um pouco nessa perspectiva da abordagem Pikler. [...] Eu acho 

que foi uma sorte de ter conseguido ela, porque eu não sei se as outras professoras 

têm o mesmo trabalho. [...] Então, vai assim também da sorte do professor que você 

pega. (DIS-13) 

 

[...] as vezes fica como se fosse um estudo paralelo em que cabe ao professor decidir 

se ele vai estudar ou não. Mas eu acredito que seja algo que não necessariamente o 

professor tenha que escolher estudar isso separado ou não. Porque a própria 

perspectiva do curso é a docência com crianças. E se é com crianças, vamos focar 

desde as de zero até as de seis anos. Não ficar fazendo separações de quais seriam os 

focos. (DIS-14) 

 

Os discentes ressaltaram que o diálogo sobre a docência com bebês em várias 

disciplinas do curso acaba sendo limitado pelo desconhecimento de alguns docentes sobre esses 

assuntos. No trecho subsequente o DIS-17 adverte que, além do desconhecimento, o 
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preconceito em relação à docência com bebês reforçado por alguns docentes também fragiliza 

a formação oferecida no curso: 

 
[...] tem professores que não são da área e que pensam que sabem alguma coisa sobre 

Educação Infantil e aí “mete” uma concepção toda errada nos alunos. [...] Ainda mais 

se é para bebês! 

Tem professor que chega a manifestar a compreensão de guarda mesmo: “— Ah, na 

creche não tem muito a preocupação...” ou “— Não sei porque aqui tem tanto foco 

em Educação Infantil”, e tudo mais. [...] Eu acho que é meio que uma barreira, dos 

outros professores das outras disciplinas, de se deterem a estudar isso também. Não 

ficarem só no seu quadrado. Eu acho que se eles querem opinar sobre isso, eles deviam 

ter o mínimo de conhecimento sobre. Não dá para eles ficarem opinando sem 

conhecer. (DIS-17) 

 

Isso que é denunciado pelos discentes, também já foi alertado por Kramer (2006, p. 

808) ao indicar que: 

 
Se considerarmos o imenso contingente de pedagogos que frequentam universidades 

sem saber como lidar com crianças, e que não é desprezível o número de 

pesquisadores e professores universitários que ainda estranham o que a pedagogia tem 

a ver com fraldas, corpo, bebês, esta relevância fica mais visível ainda. “A educação 

infantil é etapa da educação básica desde quando?”; “por que o curso de pedagogia 

deve envolver-se com as creches?”; “falar de fraldas e de sono na faculdade?!” são 

perguntas e expressões ainda ouvidas no nosso cotidiano, apesar dos dez anos de 

LDBEN. 

 

Na época em que Kramer (2006) fez esta colocação, a LDBEN estava completando 

dez anos de sua promulgação, ou seja, há dez anos já havia sido estabelecido a formação mínima 

do professor de Educação Infantil e o curso de Pedagogia já vinha se fortalecendo como um 

espaço privilegiado para essa formação inicial. Com isso, é possível dizer que é ainda mais 

grave que essa problemática persista nos tempos atuais, pois, agora, já se passaram mais de 

vinte anos da publicação da LDBEN e já foram publicadas diferentes Diretrizes para o curso de 

Pedagogia que o certificam como esse espaço de formação, então, não é aceitável que essa 

percepção ainda seja recorrente. 

Complementando a visão do DIS-17, outros discentes destacaram que o não 

reconhecimento da importância da educação de bebês por professores do curso que não são da 

área da Educação Infantil se reflete inclusive nas tentativas de inclusão de novas disciplinas no 

currículo do curso de Pedagogia: 

 
Eu percebo, a questão da dificuldade de se ofertar disciplinas voltadas para essa área, 

para a educação de bebês. Eu acho que isso aqui na FACED é um pouco difícil. Você 

vê pouca gente comentando, a não ser o pessoal da Educação Infantil, mas, assim, dos 

outros departamentos é mais difícil. E aí, eu já entro no terceiro ponto que é os 

departamentos aqui da Faculdade. Todo mundo fica muito fechado no seu 

departamento, lutando pelo seu espaço e se esquecem dessas coisas que são muito 

importantes. Então, eu acho que deveria ter um diálogo mais aberto com os 

departamentos, com os professores, com os docentes aqui, para conversar sobre essa 
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necessidade dessas disciplinas. Eu acho que é uma coisa muito complicada porque 

cada um vai lutar pelo seu, pelo seu departamento e aí acaba que as pessoas não cedem 

espaço para outras disciplinas. Aí quem perde é o discente, que precisa dessa formação 

e não tem! A gente sai daqui sem esse preparo. É muito complicado. (DIS-12) 

 

Essa fala da DIS-12 expressa também a opinião de outros discentes que consideram 

que muitas vezes os professores das demais disciplinas do curso estão mais preocupados em 

garantir “seu espaço” dentro do currículo formal do curso do que atender as demandas dos 

estudantes. Para eles, a disputa entre as áreas de estudo ou entre departamentos é altamente 

prejudicial à formação, pois, impede que novos conteúdos sejam incluídos no currículo, 

tornando-o “engessado” e “defasado”. Pensando na ausência de disciplinas específicas sobre a 

docência com bebês no currículo do curso, o DIS-05 fez uma interessante afirmação, que mostra 

a consciência de que a organização curricular expressa escolhas baseadas em interesses e 

valores (LIBÂNEO, 2001): 

 
De certa forma, por a gente não ter uma disciplina ou algum assunto que fale 

especificamente sobre o cuidado com bebês aqui na FACED, talvez não esteja dito 

explicitamente, mas implicitamente, que este é um assunto não muito importante. Não 

estou dizendo que aqui não existem professores que trabalhem para isso, a Profª. Alice 

no caso e outras professoras que trabalham com Educação Infantil, talvez estejam 

envolvidas com isso. Mas, o fato é que institucionalmente não ter isso, isso diz muita 

coisa, né? (DIS-05) 

 

Voltando às aprendizagens dos discentes sobre a docência com bebês, eles também 

destacaram algumas experiências que aconteceram durante o curso de Pedagogia que para eles 

possibilitaram a aproximação com o assunto e a construção de alguns daqueles conhecimentos 

apresentados anteriormente. 

Uma experiência relacionada que foi bastante citada pelos discentes foi a 

participação nas reuniões mensais do FEIC: 

 
Para além do curso, eu já participei de algumas atividades do Fórum de Educação 

Infantil. Eu acho que ele contribuiu bastante com a questão da educação de bebês, 

porque como não é discutido dentro das disciplinas, ao menos a gente tem um outro 

refúgio para fazer essas leituras. (DIS-14) 

 

De acordo com os discentes, nas reuniões do FEIC são abordados desde temas mais 

amplos da área, tais como as políticas de Educação Infantil, até temas mais específicos, como 

por exemplo, uma palestra do Prof. Ms. Paulo Fochi, citada pelo DIS-17 cujo tema foi a 

educação de bebês. Além do contato com temas mais específicos, os discentes alegam que 

através da participação nas reuniões do Fórum é possível ouvir os profissionais que já atuam na 

área, o que amplia a visão sobre os temas: 
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[...] muitos professores que vem assistir já são professores atuantes, então, as 

perguntas deles já são de pessoas que estão na área, então é uma outra visão. Eu acho 

que aqueles fóruns ajudam de alguma forma. (DIS-15) 

 

Além do FEIC, os Encontros Universitários da UFC, que acontecem uma vez por 

ano e cuja principal atividade é a divulgação dos trabalhos produzidos pelos estudantes da 

Universidade, também foram considerados um importante espaço de construção de 

conhecimento sobre as crianças de zero a dezoito meses. De acordo com os discentes, nesses 

encontros é possível participar de apresentações de trabalhos de estudantes que não 

necessariamente são do curso de Pedagogia, mas que pesquisam ou desenvolvem atividades de 

extensão junto aos bebês e crianças bem pequenas: 

 
[...] a gente aqui dentro [se referindo à Universidade] faz muitos trabalhos que às 

vezes o outro não tem conhecimento. E dentro dos Encontros Universitários eu me 

deparo com gente que não é da área de Pedagogia, mas que trabalha, sim, com crianças 

pequenas, com bebês e com diversas outras idades. [...] esse ano mesmo eu me deparei 

com trabalhos incríveis. Tanto os que foram apresentados da UUNDC, de todos os 

bolsistas, colaboradores e do pessoal que estava atrelado, até de pessoas de fora, como 

do curso de Geografia. (DIS-19) 

 

Também foram citados como eventos que trazem contribuições para a formação 

visando a docência com bebês o Encontro Nacional de Educação Infantil (ENEI), promovido 

pelo Núcleo de Educação da Infância da Universidade Federal do Ceará (NEI/UFRN) e algumas 

palestras sobre Educação Infantil realizadas na Universidade Federal do Ceará — sem 

especificação de quais foram essas palestras. 

As defesas de dissertações do Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira 

da UFC também foram citadas como experiências importantes. Os discentes mencionaram, 

especialmente, a pesquisa intitulada “As formas de participação social dos bebês nas práticas 

cotidianas vivenciadas no contexto de uma creche municipal.”, defendida no ano 2017. Nos 

excertos subsequentes, o DIS-18 narra a sua experiência relacionada especificamente a esta 

defesa e traz algumas reflexões importantes: 

 

DIS-18: — Teve uma defesa de mestrado sobre a participação social dos bebês em 

uma creche municipal. A Profª. Joana convidou os alunos dela para participarem dessa 

defesa, e aí foi espetacular toda a apresentação. 

Pesquisadora: — Por que você considera que essa defesa contribui? 

DIS-18: — Porque é um olhar tão diferente sobre as várias reações da criança bem 

pequena e que a gente deixa passar despercebido. E aí a mestranda frisava a questão 

de que o bebê tem essa interação social. Ele interage com os outros, com a professora, 

ele tem atitude, ele tem uma certa autonomia, autonomia dele. E aí, as ações dele, não 

as ações que a gente espera, não a autonomia que a gente espera, que a gente idealiza 

sobre o bebê, mas no tempo dele. E aí ela trouxe esse movimento, essa pesquisa das 

interações sociais. Foi muito interessante. Algo inovador, porque você não tem 

esses estudos. Aí quando aparece é uma dissertação, uma tese, mas que é uma 
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apresentação muito rápida, que você fica super curioso para saber mais, só que não 

consegue muito. Não tem muitas possibilidades. (DIS-18, grifos meus) 

 

É possível perceber que a partir dessa defesa o DIS-18 conseguiu identificar 

algumas das particularidades da educação de bebês, como por exemplo o respeito aos ritmos 

dessas crianças. Por outro lado, mesmo considerando “espetacular”, “muito interessante” e 

“inovador”, o discente chama atenção para o fato de que essas defesas são apresentações muito 

rápidas e que existem poucas oportunidades como essa nas quais são enfocados temas tão 

específicos. 

 É válido lembrar também, conforme já apresentado na introdução desta pesquisa, 

que foi identificado a partir de um levantamento realizado no Repositório Institucional da UFC, 

que até o ano de 2016 não haviam sido defendidas dissertações ou teses cujos focos fossem 

especificamente os bebês e seus processos educativos. Logo, realmente é uma novidade para os 

estudantes do curso de Pedagogia da FACED-UFC a participação em defesas como a que foi 

citada anteriormente. Isto reforça importância da integração entre a graduação e a pós-

graduação, assim como a necessidade de mais pesquisas que contemplem essas temáticas. 

Outra experiência destacada pelos discentes foi a atuação em bolsas de monitoria 

de ensino nas disciplinas da área da Educação Infantil: 

 
Eu acho que, também, as bolsas ofertadas na área da Educação Infantil, para quem 

busca, também é uma possibilidade além das disciplinas, para além. (DIS-16) 

 

Em sua fala o DIS-17 confirma essa perspectiva ao declarar que através da 

experiência como monitor na disciplina de Educação Infantil foi possível construir um projeto 

de monitoria no qual ele pôde estudar mais profundamente temas relacionados à educação em 

creche e, por isso, se apropriar de assuntos relacionados à docência com bebês: 

 
Eu acho que o que foi bom, que é o que está me ajudando a responder melhor essas 

perguntas, eu acho que foi a monitoria. Fui dois anos monitor da disciplina de 

Educação Infantil e, em um desses anos, eu fiz o projeto de monitoria voltado para a 

educação em creches. E aí, por conta desse estudo mais aprofundado, com orientação 

e tudo mais, eu pude aprender melhor o que que é docência na creche e, 

consequentemente, com bebês também. (DIS-17) 

 

Além da monitoria de ensino, os discentes também citaram as atividades de 

extensão desenvolvidas pelos estudantes de Pedagogia na Universidade Universitária de 

Educação Infantil – Núcleo de Desenvolvimento da Criança (UUNDC) como experiências que 

também contribuem para a formação inicial de professores visando a docência com bebês: 

 
Essa postura ética eu atribuo ao NDC. Porque lá, com as crianças de três, quatro e 

cinco anos, sempre tem o respeito para com a criança. De tudo que você for fazer, 
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você convidar ela. Ter a autorização dela. [...] isso tudo a gente aprende lá no NDC, 

esse respeito com a criança, esse olhar, esse escutar com mais atenção. Então, devido 

a essa experiência, quando a gente foi pros bebês, eu disse: “— Opa, isso aqui é do 

mesmo jeito, não muda.” 

[...] O NDC, Ave Maria, ele é uma oportunidade única. Porque ele dá a oportunidade 

do aluno de Pedagogia atuar na área. No caso, eles já tiveram crianças menores. Hoje, 

eles só atendem de três a cinco, como antigamente. Mas é uma coisa que dá um norte 

desse respeito e dessa atenção com essas crianças. Isso eu aprendi lá. (DIS-19) 

 

A experiência relatada pela DIS-19 mostra que os alunos podem (e devem) aprender 

bem mais do que “o que” trabalhar, mas o “como” trabalhar com as crianças. É possível 

perceber que a partir dessa atuação na UUNDC, ela pôde incorporar elementos éticos para o 

trabalho docente na Educação Infantil que transferiu para a sua prática ao atuar com bebês no 

estágio supervisionado. É válido lembrar que a dimensão ética como parte da identidade do 

professor não se constitui somente por vias de discussões teóricas, como bem explica Severino 

(2011): 

 
Sem dúvida, não se aprende ética do mesmo modo que se aprende matemática. Isso 

não obstante, é possível e necessária uma mediação pedagógica que os futuros 

educadores possam incorporar a preocupação e a atitude ética, a não faltar em seu agir 

cotidiano. Não se desenvolve essa sensibilidade só por imitação, osmose ou por 

transversalidade. As defesas teóricas dessa incorporação por passividade, ao meu ver 

comprometem a verdadeira dimensão do problema, ignorando a necessidade que 

temos de mediações bem concretas para nossa aprendizagem em geral e para o 

desenvolvimento de nossa sensibilidade ética, estética e política, em particular. E 

toda a mediação “pedagógica” para esse desenvolvimento de nossas sensibilidades às 

diferentes gamas de valores que qualificam nossas ações, embora não possam se 

reduzir a meras formulações didáticas, elas pressupõem e envolvem necessariamente 

um exercício de reflexão sistematicamente conduzido. (SEVERINO, 2001, p. 131, 

grifo meu) 

 

Com isso, é possível afirmar que se são necessárias “mediações bem concretas para 

nossa aprendizagem em geral e para o desenvolvimento de nossa sensibilidade ética, estética e 

política”. Assim, equipamentos como a UUNDC, que oportunizam as vivências práticas e a 

reflexão sobre a ação, são extremamente importantes e indispensáveis para a formação dos 

professores de bebês e construção de suas identidades. 

Assim como a DIS-19, outros discentes — que já desenvolveram atividades com 

crianças na UUNDC como bolsistas de extensão ou como estagiários, ou que conheceram esse 

espaço a partir de visitas de observação realizadas nas disciplinas da área de Educação Infantil 

— reconhecem a potência desse espaço para as aprendizagens teórico-práticas sobre a Educação 

Infantil. Porém, como é apontado pela DIS-10, a distância entre a UUNDC e a FACED-UFC é 

um fator que dificulta o contato dos estudantes com esse espaço: 
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A gente tem um espaço dentro do contexto, no contexto da Universidade, a gente tem 

o NDC. Mas até ele tem desafios, porque ele está distante, ele tem limitações. [...] A 

gente sabe que o estudante vem a pé, de ônibus, de todo jeito (DIS-10) 

 

A UUNDC fica a uma distância de mais ou menos seis quilômetros da FACED-

UFC, o que limita a convivência frequente dos estudantes de Pedagogia neste espaço, com 

exceção daqueles que desenvolvem atividades de extensão ou de estágio.  

De acordo com informações dadas pelos profissionais da UUNDC, a unidade pode 

receber por semestre até oito estudantes do curso de Pedagogia para desenvolver atividades de 

estágio. Já o número de bolsistas de extensão varia conforme a disponibilidade anual de bolsas 

da PREX-UFC. No semestre 2018.1, por exemplo, a unidade contou com quatro estagiários e 

quatro bolsistas de extensão do curso de Pedagogia. Ou seja, o número de estudantes de 

Pedagogia que têm contato diário com esse espaço é bem reduzido se comparado ao número 

total de estudantes do curso. 

Outro espaço destacado pelos discentes, que para eles favorece aprendizagens para 

a docência com bebês, foi a Brinquedoteca da FACED-UFC. Segundo eles, a participação de 

estudantes como bolsistas ou como voluntários, nas atividades cotidianas e nos eventos 

promovidos pela brinquedoteca, como “O dia do Brincar”, favorece o contato desses estudantes 

como bebês e crianças bem pequenas: 

 
Eu fiquei seis meses, um semestre, na brinquedoteca e algumas vezes eu pude ver 

bebês lá. Poucas vezes, porque eu acho que é pouco divulgado. [...] Mas algumas 

vezes eu vi bebês, a forma como eles ficavam no ambiente que era próprio para 

brincar; a forma como eles exploravam os objetos e interagiam com os pais e as outras 

crianças; a forma como as crianças interagiam com os bebês. E era muito interessante 

ver algumas coisas que nós estudamos em prática. A questão da exploração com a 

boca, que eles querem toda hora estar colocando os objetos e os brinquedos na boca. 

Aquela coisa, que quando faz som, chama atenção; e as diferentes formas dos 

brinquedos que chamam atenção. As músicas, que a gente também colocava músicas 

para eles. Eu acho que é mais essa forma da interação deles com os ambientes e com 

as outras pessoas que a gente podia observar. (DIS-15) 

 

Além do contato direto com bebês e crianças bem pequenas, os discentes 

destacaram que, a partir dessa vivência na Brinquedoteca, é possível refletir junto à professora 

coordenadora sobre atividades e brinquedos apropriados aos bebês: 

 
[...] na brinquedoteca também, a gente teve o mínimo de uma visão de como trabalhar 

com os bebês, até porque a Profª. Camila tem muito essa visão voltada pros bebês. 

Então, ela sempre pensava em momentos na brinquedoteca voltados para bebês, em 

brinquedos que se voltassem para bebês, então, de certa forma, tem um mínimo de 

aproveitamento voltado para bebês. (DIS-04) 

 

Essa aprendizagem sobre os brinquedos e as brincadeiras para e com os bebês de 

fato precisa ser valorizada dentro do curso de formação, pois, de acordo com o estudo de Arruda 
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(2016), o brincar e o ensinar os bebês a brincarem, considerando a atuação mediadora do 

professor diante das crianças, é uma das especificidades do trabalho pedagógico com bebês. 

Por outro lado, os discentes também chamam atenção para o fato da Brinquedoteca 

ainda não ser um espaço utilizado por todos os estudantes do curso de Pedagogia: 

 

Eu vejo assim, por exemplo, a gente tem a brinquedoteca. Mas tem muitos alunos que 

nunca nem entrou na brinquedoteca, entendeu? A gente tem um espaço maravilhoso, 

que é a brinquedoteca, mas não é tão bem utilizado. (DIS-13) 

 

Também foi citado como experiência significativa um grupo de estudo 

recentemente criado na FACED-UFC. Esse grupo foi citado tanto por quem participou dele, 

quanto por quem vê nele uma possibilidade para os estudantes de Pedagogia se apropriarem de 

temáticas relacionadas à educação de bebês: 

 
[...] tem um grupo de estudos voltado pro estudo de bebês, de até dezoito meses, a 

partir da teoria de Pikler. Então eu sei da existência desse grupo de estudos e até que 

a professora estava pensando em nesse ano aumentar isso de alguma forma e trazer 

mais alunos para estudar. [...] O grupo seria uma possibilidade porque era exatamente 

voltado para trabalhar com bebês. (DIS-04) 

 

[...] é bem focado para educação para bebês mesmo. Era um grupo de estudos sobre a 

abordagem Pikler. Aí tinha várias coordenadoras de creche da Rede Municipal, então 

é, assim, um grupo que tem muita gente que já está atuando na área. Eu lembro que 

na primeira discussão foi muito legal, porque vem trazendo, também, a experiência 

de que tem. (DIS-13) 

 

É possível observar que, para as discentes, o grupo de estudos oferece contribuições 

para a formação inicial de professores para a docência com bebês, tanto por ter o foco em uma 

abordagem teórica específica sobre a educação de bebês, quanto por possibilitar o contato com 

profissionais que já atuam na área. 

Foi citada também a existência do grupo de estudos MIRARE. Porém, de acordo 

com a fala do DIS-17, como o público participante deste grupo não são estudantes do curso de 

Pedagogia, foi considerado que ele tem contribuído prioritariamente para a formação 

continuada de professores das Redes Municipais de Educação: 

 
Os componentes do MIRARE são pessoas da rede, não são alunos do curso. Mas, eu 

penso que ele contribui para rede, assim, para as pessoas que já estão na rede. Eu não 

coloco como se fosse assim: “— Ah, o MIRARE não é um espaço para os 

estudantes.”, porque eu acho que quem é estudante tem essa possibilidade de pensar 

ainda aqui no curso, e muitas pessoas que estão na rede, elas não têm mais essa 

possibilidade de pensar numa construção sistemática. Acho que o MIRARE tem o 

objetivo dele e ele contribui dessa forma, contribuindo para a formação de professores 

da rede. Mas para a graduação ele ainda não se abriu, então, ele não contribui para 

graduação. É mais para os professores da rede. 
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É importante lembrar que este grupo de estudos foi criado a partir das demandas de 

estudantes do curso de Pedagogia e que, de acordo com o documento de Cadastro de Projeto de 

Extensão, ele se destina aos professores, aos estudantes de graduação e pós-graduação da 

FACED-UFC e aos profissionais que atuam diretamente com a Educação Infantil em 

instituições públicas no estado do Ceará. Assim, embora o DIS-17 tenha chamado atenção para 

o fato do grupo MIRARE não contar com a participação de estudantes de Pedagogia em sua 

atual formação, isso já aconteceu e a proposta do grupo não exclui a participação desses 

estudantes. 

Resgatar essas informações sobre a história de criação do grupo MIRARE também 

servem para reforçar a visão de outros estudantes do curso de Pedagogia da FACED-UFC sobre 

a necessidade de estudos mais específicos relacionados à educação de bebês, inclusive, 

solicitando iniciativas para a inclusão desses estudos no curso. 

A partir das observações e análises acerca da formação que receberam, os discentes 

entrevistados apontaram algumas alternativas para a superação das fragilidades do curso de 

Pedagogia relacionadas à formação para a docência com bebês. 

Primeiramente os discentes reforçaram a necessidade de algumas mudanças no 

currículo do curso de Pedagogia. Eles citaram o aumento da carga horária das disciplinas e 

atividade já existentes na área de Educação Infantil e, principalmente, a inclusão de novas 

disciplinas (obrigatórias e optativas) nesta área, incluindo uma disciplina específica sobre a 

educação de bebês: 

 
O desafio é esse: encontrar espaço na carga horária, que é mega disputada, que todo 

mundo quer e que cada área quer um espacinho. Mas, encontrar um espaço mais 

específico para a docência, que consiga contemplar um aprofundamento maior da 

teoria e o contato com a prática com os bebês. (DIS-10) 

 

Os discentes consideraram que a inclusão de uma disciplina como esta faz parte de 

uma luta política: 

 
É uma luta política mesmo, porque é uma coisa muito necessária, mas que a gente não 

vê nenhuma disciplina voltada para isso, nenhuma mesmo. E tem o déficit! Eu acho 

que é uma luta do currículo de Pedagogia, da galera se posicionar em relação a isso, 

de mudar esse currículo que é muito atrasado, que tem altos déficits e que a galera não 

enxerga. (DIS-07) 

 

Sendo uma luta política, os discentes consideraram ser fundamental a 

conscientização dos estudantes sobre a importância de contemplar a educação de bebês no 

currículo do curso de Pedagogia, favorecendo, assim, a mobilização desses atores: 
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[...] eu acho que os estudantes não perceberam ainda que há essa necessidade. É o que 

eu vejo pelas conversas, né? Porque, os estudantes percebendo, seria também uma 

força junto com os professores para solicitar do curso de Pedagogia essas disciplinas 

que abordem mais esse tema. (DIS-03) 

 

Eu acho que também a própria conscientização dos discentes. Eu acho que os alunos 

da FACED, eles não sabem da importância da educação para bebês. Porque eu acho 

que se a gente se motivasse mais, se a gente se organizasse para fazer um abaixo-

assinado para poder ter disciplinas nessa perspectiva, eu acho que a gente poderia até 

conseguir. (DIS-12) 

 

Os discentes afirmaram que a necessidade de conscientização também se estende 

aos docentes do curso de Pedagogia, pois devido alguns docentes não reconhecerem a 

importância da educação de bebês ou por esse tema não fazer parte de suas áreas de estudo, no 

processo de reformulação curricular as demandas dos estudantes acabam muitas vezes não 

sendo contempladas: 

 

[...] quando a gente vai para uma reunião de estruturação do PPPC é uma briga e 

ninguém resolve nada. É cada um pelo seu departamento, defendendo a sua forma de 

ver as coisas e não se abre um diálogo para ver o que realmente o aluno do curso de 

Pedagogia precisa. Eu não vejo como se estivessem se importando mesmo com o que 

a gente sente quando sair de lá, se vai ser fácil, se vai ser difícil ou se a gente vai 

querer cortar os pulsos. Ninguém está se importando com isso! Está se importando 

com “o meu departamento”, sabe? [...] quando o estudante chega para falar sempre 

tem alguém [Gesto com a mão expressando: deixar de lado], sabe? Então aí depois 

reclamam que os estudantes não vão para as reuniões, mas é porque nunca a gente 

percebe como se os professores estivessem realmente querendo ouvir. (DIS-11) 

 
Eu acho que um desafio que o curso enfrenta é isso, como tem pessoas que não são 

da área, eles acham que já existe bastante. [...] resumindo, eu acho que no geral, a falta 

de contato com a realidade, no sentido de que alguns professores não têm esse contato 

com essa área e aí na hora que vai compor o currículo, todos eles têm que decidir 

juntos, e aí acaba não sendo uma coisa tão justa na visão geral para nós. (DIS-15) 

 

É importante destacar essa preocupação dos discentes com a conscientização de 

seus professores formadores, pois, como considera Azevedo (2013, p. 117), “o futuro professor 

é, em grande medida, constituído pela ação formativa desenvolvida por seus formadores”. A 

autora complementa essa ideia ao afirmar que as concepções manifestadas pelos formadores 

interferem de forma significativa na maneira de pensar e atuar dos futuros professores. 

Os discentes apontaram também a importância de mais docentes do curso 

estudarem sobre a educação de bebês e desenvolverem pesquisas na área, pois eles acreditam 

que quanto maior for o número de professores envolvidos com esses estudos, maior será “força” 

para solicitar a inclusão de novas disciplinas: 

 
Eu entendo que tendo poucos profissionais que trabalhem com esse tipo de pesquisa 

é uma força menor para que se solicite disciplinas nos departamentos, no colegiado e 

tudo. Quanto mais profissionais tem nessa área, então a força acaba sendo maior para 

que se solicite disciplinas, como dizem: a briga é melhor quando se tem mais gente. 

(DIS-03) 
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Essa ampliação das pesquisas e estudos, além de ser importante pela razão já 

destacada pelos discentes, também precisa ser percebida como parte do processo de valorização 

dos professores que atuam com bebês, ou seja, para o reconhecimento cada vez maior de que 

esses professores, assim como os demais professores da educação básica,  realizam em suas 

práticas cotidianas um trabalho intelectual, intencional e consciente (CORDÃO, 2013). 

Sintetizando todas as considerações dos discentes sobre o processo de reformulação 

curricular, é possível afirmar que para eles não basta alguns professores se mobilizarem para 

incluir novas disciplinas no currículo, sem que possam contar com o apoio dos demais 

professores e dos estudantes do curso; assim como não adianta os estudantes se mobilizarem e 

suas demandas não serem acolhidas por seus professores. Para os discentes, são necessários o 

diálogo aberto e a soma de esforços de todos esses sujeitos para que as mudanças sejam 

possibilitadas. 

Pensando na possibilidade de inclusão de uma disciplina específica sobre a 

docência com bebês no curso de Pedagogia, os discentes apontaram alguns conhecimentos e 

algumas atividades que eles consideram ser importantes para compor uma disciplina dessa 

natureza. 

Como conhecimentos os discentes destacaram: 

1) Sociologia da Infância; 

2) Percurso histórico: evolução do atendimento de bebês em instituições; 

3) Determinações legais: o direito dos bebês à educação; relação quantidade 

de professor por crianças; 

4) Desenvolvimento Infantil: características da fase de desenvolvimento; 

motricidade; afetividade; autonomia; 

5) Práticas Pedagógicas: cuidar-educar; brincar heurístico; planejamento; 

organização da vida cotidiana (espaços, tempos e materiais); relação 

professor-família; trato com bebês; 

6) Linguagens: expressão corporal; as múltiplas linguagens; 

7) Saúde e bem-estar: troca de fraldas; banho; alimentação; primeiros 

socorros; 

8) Atividades específicas para bebês: estímulos sensórios (cores, formas e 

texturas); atividades psicomotoras; atividades lúdicas; acolhidas; contação 

de histórias; 
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9) Materiais pedagógicos para crianças de até 18 meses: brinquedos; livros; 

fantoches; 

10) Tecnologia e educação: contato saudável dos bebês com as tecnologias; 

Para embasar tais conhecimentos, os discentes destacaram os nomes de alguns 

teóricos que consideram ser importantes para o estudo sobre os bebês e sua educação, a saber: 

Emmi Pikler; Loris Malaguzzi; Jean Piaget; Lev Vigotski; Henri Wallon; Donald Winnicott; 

Melanie Klein; e Junqueira Filho. 

Vale destacar que alguns discentes, ao mencionarem quais assuntos julgavam ser 

necessários em uma disciplina específica sobre bebês, afirmaram que os temas já trabalhados 

nas disciplinas Educação Infantil e Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil 

seriam suficientes, desde que trabalhados com um olhar específicos para os bebês22. 

Já como atividades para serem desenvolvidas no decorrer desta disciplina, os 

discentes indicaram: 

1) Leitura de livros e artigos específicos sobre docência com bebês; 

2) Oficinas sobre os cuidados físicos dos bebês — banho e troca de fraldas —

utilizando bonecas;  

3) Diálogos e experiências com profissionais que atuam em turmas de bebês; 

4) Seminários teóricos específicos sobre educação de bebês;  

5) Visitas de observação em turmas de bebês;  

6) Estágio supervisionado com crianças de zero a dezoito meses; e  

7) Escrita de artigos acadêmicos relacionados à educação de bebês. 

Além de uma disciplina específica sobre a educação de bebês, outras iniciativas 

apontadas pelos discentes para a superação das fragilidades foram: a criação de grupos de 

estudos sobre a docência com bebês; a realização de palestras e eventos específicos sobre a 

temática na própria FACED-UFC; e a criação de projetos de extensão para a atuação em turmas 

de bebês. 

Os discentes consideraram também a necessidade de abertura de um edital para 

contratação de mais professores para a área de Educação Infantil, tendo em vista que o número 

atual de professores pode não ser suficiente para atender a demanda de oferta de disciplinas. 

                                                           
22 Os programas das referidas disciplinas encontram-se disponíveis nos Anexos E e F, ambos foram cedidos pelo 

DIS-17. É importante ressaltar que os programas das disciplinas mudam de acordo com cada professor e que 

somente a ementa da disciplina é que permanece igual. 
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Eles cogitaram ainda a possibilidade de um edital específico para a contratação de um professor 

“especializado”23 em educação de bebês. 

Além da contratação de novos professores, os discentes indicaram a necessidade de 

criação de espaços específicos para as práticas com bebês dentro da FACED-UFC e em suas 

imediações. Primeiramente foi indicado a necessidade da estruturação de fraldários: 

 
[...] precisaria de muitos outros espaços na própria faculdade que a gente possa utilizar 

e que a partir deles a gente possa ter alguma contribuição para a educação de bebês. 

Eu digo a questão do fraldário, para se por acaso, assim: “— Ah, vamos fazer uma 

aula sobre os cuidados de higiene com as crianças bem pequenas”. Não se tem esse 

espaço para se fazer uma atividade lá. [...] se fosse trabalhar a questão mesmo da 

higiene com a criança, onde é que a gente iria fazer isso? A gente ia trazer uma 

banheira? Ia ter que trazer um colchonete? Ia ter que trazer uma boneca? Como é que 

a gente ia fazer isso. A questão mesmo de espaço e de organização para poder se 

trabalhar as questões específicas das disciplinas. (DIS-14) 

 

Além de fraldários, os discentes consideraram essencial a construção de uma escola 

de aplicação vinculada a FACED-UFC: 

 
Eu acho que seria interessante uma escola de aplicação, de atendimento a comunidade, 

uma coisa mais real. (DIS-10) 

 

Eu acredito que se a gente tivesse um local para atuar, por exemplo, uma escola de 

aplicação. Eu acho que seria essencial. Como todo aluno que faz Medicina, que faz 

Odonto, ele tem lá o seu espaço. (DIS-13) 

 

Para eles, ter uma escola de aplicação vinculada à FACED-UFC significaria ter um 

lugar propício para prática, o que favoreceria a relação entre teoria e prática desde os primeiros 

semestres do curso. Além disso, os discentes acreditam que uma escola de aplicação próxima à 

Faculdade resolveria alguns problemas relacionado ao deslocamento dos estudantes até as 

instituições para observações e estágios supervisionados, tais como o custo financeiro e o tempo 

de deslocamento. 

Por fim, é válido destacar os principais motivos pelos quais os discentes acreditam 

ser importante o estudo sobre a docência com bebês no curso de Pedagogia. 

Os discentes acreditam que a demanda pelo atendimento de bebês em creches tem 

crescido cada vez mais e, sendo esta uma área de atuação do Pedagogo, é necessário que este 

profissional esteja preparado para lidar com essas crianças: 

 

Porque já que a gente vai sair de lá licenciado, vamos dizer assim, a trabalhar com 

bebês, então a gente precisa saber das especificidades da criança, do bebê, para que a 

gente consiga trabalhar. (DIS-11) 

 

                                                           
23 A palavra “especializado” não foi utilizada para se referir à titulação do professor a ser contratado, mas sim, ao 

elevado grau de conhecimento desse professor sobre a educação de bebês. 
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Porque cada vez mais a gente vê que a demanda pela creche está aumentando, 

principalmente, com crianças bem pequenas. (DIS-14) 

 

Eles consideraram que o estudo sobre a docência com bebês no curso de Pedagogia 

é um “pontapé” inicial para que seja oferecida uma educação de qualidade para as crianças de 

zero a dezoito meses e, na verdade, é uma necessidade para que esse trabalho seja de qualidade. 

Essa perspectiva apontada pelos discentes pode ser reforçada a partir da observação feita por 

Barbosa (2010), ao considerar que: 

 
Se, nos últimos anos, as vagas foram quantitativamente ampliadas ainda não é 

possível afirmar que uma pedagogia específica para as crianças pequenas tenha sido 

efetivada. Em grande parte das instituições, as singularidades das crianças de 0 a 3 

anos, especialmente os bebês, ficaram subsumidas às compreensões sobre o 

desenvolvimento e a educação das crianças mais velhas. 

 

Os estudantes também afirmaram que a ausência desse estudo provoca a realização 

de práticas pedagógicas improvisadas e que o desenvolvimento de práticas equivocadas pode 

causar prejuízos ao desenvolvimento dos bebês: 

 

Porque é uma questão que um dia a gente pode se deparar e não saber muito o que 

fazer. E aí fica naquela coisa do improviso (DIS-05) 

 

[...] a gente tem que entender que são crianças, e que se a gente errar ali em algum 

momento, a gente pode afetar de uma forma muito brusca aquela pequena criança. 

(DIS-18) 

 

Os discentes também justificaram a importância do estudo sobre a docência com 

bebês no curso de Pedagogia por acreditarem que ainda existem muitos preconceitos 

relacionados à atuação docente com crianças tão pequenas, sendo que muitos deles são 

relacionados a forte presença da dimensão do cuidado. Sobre este aspecto o DIS-17 fez uma 

importante consideração, na qual ele explicita que, ao serem contemplados temas relacionados 

à educação de bebês, é favorecida a compreensão da identidade do professor de Educação 

Infantil: 

 
Eu acho que era interessante para, meio que, colocar o professor de Educação Infantil 

como essa pessoa que cuida mesmo. Eu acho que quando a formação fica muito 

focada na pré-escola, eu tendo a achar que os alunos ficam não tão atentos a essa parte 

do cuidado. Como se a prática na pré-escola fosse muito voltada à Pedagogia de 

Projetos e tudo mais[...] eu acho que quando volta o estudo para docência de bebês, 

creche e tudo mais, eu acho que liga o estudante a essa dimensão do cuidado. E aí, eu 

acho que é nessa parte, é nesse momento desse estudo para a docência com bebês, que 

quebra mais essa imagem do pedagogo como alguém que está ali só para transmitir 

conhecimento, alguém para favorecer aprendizagens cognitivas. Eu acho que quando 

a gente pensa num pedagogo para a creche, para bebês e tudo mais, eu acho que 

envolve essa dimensão mais do cuidado, da atenção que o professor tem que ter, seja 

em relação às necessidades físicas, psicológicas, em relação a essa esfera do 

desenvolvimento como um todo. Eu acho que isso mexe muito com concepções do 

aluno. (DIS-17) 



113 

 

Essa perspectiva do DIS-17 dialoga com as ideias de Azevedo (2013), que 

considera que: 

 

A forma como o professor atende é decorrente das suas concepções e das experiências 

formativas que teve, tanto aquelas relativas ao seu curso de formação profissional 

quanto as da sua experiência pessoa. Penso, portanto, que a permanência, ou 

superação, do dilema cuidar versus educar pode ter na formação inicial, na ação 

formativa desenvolvida pelos formadores, uma forte aliada. (AZEVEDO, 2013, p.  

99) 

 

 A autora complementa ainda: 

 

[..] que no âmbito da formação de professores, através da ação formativa desenvolvida 

pelos formadores, temos a possibilidade de contribuir para a superação desse 

problema da separação entre cuidado e educação, pois falar que, na Educação Infantil, 

é “necessário integrar cuidado e educação” é frase desgastada e que, até hoje, só 

mascarou tal problema, só alcançando o discurso e não a prática docente. 

(AZEVEDO, 2013, p. 102) 

 

Por último, os discentes apontaram que o estudo sobre a docência com bebês no 

curso de Pedagogia é importante para que os estudantes possam reconhecer a turma de bebês 

como um espaço de atuação do Pedagogo: 

 

Acho que abordar mais sobre esse assunto, também, faz com que o próprio estudante 

possa abrir mais possibilidades para ele mesmo na atuação dele. Porque eu percebo 

muita gente, principalmente homens, com medo de estar em uma creche, porque para 

ele, ele não tem aquele cuidado, não iria saber lidar com as crianças bem pequenas.  

 

Se você não vê o bebê; se você não escuta o som dele; se você não sabe o que ele faz; 

se você não sabe que necessidades ele tem; se você não se abre para receber esse bebê 

no seu colo do jeito que ele vem — se vem sujo, se vem limpo, se vem sorrindo, se 

ele vai te puxar ou não vai — [...] se isso não é proporcionado pelo curso, então, como 

é que eu vou ampliar o espaço para a docência com bebês? [...] como é que vocês 

querem ter docentes para bebês se não dão espaço na formação? Não dá oportunidade 

pro acadêmico escolher por exemplo. Aí ele nunca vai para docência com bebês (DIS-

10) 

 

A partir de todas as considerações dos discentes, foi possível perceber que para eles, 

é indispensável a implementação de estudos sobre a docência com bebês no curso de Pedagogia 

da FACED-UFC. 

 

4.3 As perspectivas dos egressos sobre a formação no curso de Pedagogia da FACED-

UFC 

 

Neste tópico apresento as avaliações dos egressos do curso de Pedagogia da 

FACED-UFC sobre as contribuições deste curso para a ação docente com bebês. 
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Embora no capítulo sobre o percurso metodológico já tenham sido apresentadas 

algumas informações sobre o perfil dos egressos entrevistados, considerei a importância de 

serem destacadas, aqui, algumas características de suas trajetórias profissionais, haja visto que 

conhecer a trajetória de cada sujeito pode contribuir para uma melhor compreensão das 

percepções por eles apresentadas. 

Levando isso em consideração, a seguir apresento resumidamente as informações 

sobre o ingresso profissional na Educação Infantil e sobre a inserção como professor de bebês 

de cada egresso entrevistado. 

O EGR-01 concluiu o curso de Pedagogia no segundo semestre do ano de 2010. 

Mas, a sua experiência na Educação Infantil teve início antes mesmo da conclusão do curso, a 

partir da aprovação em uma seleção pública para a função de estagiário, realizada por uma 

Prefeitura Municipal da Região Metropolitana de Fortaleza. O referido estágio consistiu em 

uma experiência extracurricular, cujo período de contratação inicial foi de um ano, mas que 

acabou sendo prorrogado por mais seis meses. 

Conforme informado pelo egresso, na seleção supracitada foram aprovados 

cinquenta estudantes para a ocupação de estagiário em creche municipal, dos quais, apenas dois, 

incluindo ele, eram do sexo masculino. Mais especificamente na creche para a qual foi 

encaminhado, ele era o único homem presente em toda a instituição: 

 

No começo há um estranhamento, porque eu era a única figura masculina num 

ambiente rodeado de mulheres. Lá tinha uma zeladora, não era um zelador ainda, 

então, eram só mulheres mesmo. (EGR-01) 

 

No início de sua experiência como estagiário, o EGR-01 acompanhava 

predominantemente a turma de Infantil I, mas, a depender da demanda da instituição, ele 

também realizava o acompanhamento das turmas de Infantil II e Infantil III. Essa função de 

acompanhar e auxiliar as professoras regentes durante as atividades com as crianças logo foi 

substituída, pois, após o seu primeiro mês de experiência no estágio, a professora regente da 

turma de Infantil I sofreu um pequeno acidente e, por esse motivo, tirou uma licença que durou 

um ano inteiro. Em decorrência do afastamento desta professora, o EGR-01 acabou assumindo 

a responsabilidade pela turma de Infantil I durante o turno da tarde, ao longo de todo o período 

em que a professora ficou afastada. 

Ao assumir a turma de Infantil I, o EGR-01 sentiu-se receoso e inquieto, pois, além 

de aquela ser a sua primeira experiência na Educação Infantil, para ele, a dimensão do cuidado 

era predominante sobre a dimensão educativa na rotina desenvolvida com os bebês. Os trechos 

a seguir exemplificam como o EGR-01 sentiu-se na sua nova função:  



115 

 
Eu ficava receoso com essa questão do toque com os bebês. Mas, a diretora da creche, 

ela era muito inovadora. Ela me dava total liberdade para que eu fizesse isso. Nem 

sempre eu tinha uma auxiliar de sala, devido alguns problemas da época, então, trocar 

fraldas, levar pro banho, quem fazia era eu. 

No dia do planejamento, quando ela [a professora] se ausentou, quem fazia era eu, 

mas, com muita orientação de quem já estava lá. Porque como eu tava iniciando, eu 

não tinha muito toque. Depois de uns seis meses foi que eu passei a tentar pensar o 

que estava acontecendo. (EGR-01) 

 

[...] eu me sentia mais cuidando do que educando. Tinha tarefas bem simplórias sobre 

essa questão de desenvolvimento de fala, ou da dentição, ou de cores e tudo. Mas eu 

acho que o planejar, na visão da época e na visão daquelas professoras, ele realçava 

mais o cuidado. (EGR-01) 

 

Como o EGR-01 acabou assumindo todas as atribuições da professora do 

agrupamento em questão, apesar de não se sentir preparado para tal função, era ele quem 

realizava o planejamento da rotina, assim como todos os processos de cuidado-educação dos 

bebês. 

Ao contrário do EGR-01, a EGR-02 iniciou sua experiência profissional na 

Educação Infantil somente após a conclusão do curso de Pedagogia, no segundo semestre de 

2015. Após a sua formatura, a egressa começou a buscar oportunidades para iniciar sua carreira 

docente. Segundo ela, nunca houve uma preferência pela idade das crianças com as quais ela 

gostaria de trabalhar, entretanto, pelo fato dela ter se dedicado mais aos estudados sobre a 

Educação Infantil durante o curso de Pedagogia, foi despertado nela um interesse de conhecer 

primeiro a atuação docente nesta etapa da educação. 

A partir dessa busca, a egressa foi convidada para participar de um processo seletivo 

para o cargo de professora do Infantil I, em uma instituição da rede particular de Fortaleza. 

Nesse processo seletivo, ela participou de um período de estágio com os bebês e após essa 

experiência foi admitida como professora da instituição. A EGR-02 apontou os aspectos que 

contribuíram para a sua contratação como professora do Infantil I, destacando o seu modo de 

lidar com os bebês como o grande diferencial: 

 
Na escola, quem estava me observando com as crianças gostou de como eu era com 

os pequenos, com os menores. Que eu tinha certa paciência. Que eu tinha cuidado. 

Quando eles caiam, eu não ficava desesperada, sem saber o que fazer. Eu tentava 

manter a calma e eu entendia que era um aprendizado; que aquela criança tava 

começando a aprender a andar; que ela ia cair mais e eu tinha que deixar ela aprender 

a se levantar só. Então, foi muito do jeito que aconteceu, sabe? E foi uma novidade 

para mim, porque como eu não tinha experiência, eu nem sabia como é que eu ia ser 

com os bebês. E deu certo, né? Realmente, logo após eu assumi uma turma, que eu 

acho que tinha uns nove bebês ou dez. Por aí! (EGR-02) 

 

Segundo ela, o início na carreira docente como professora de bebês foi um choque 

de realidade, pois ela sentia “como se não soubesse nada”, fazendo menção à sua formação no 
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curso de Pedagogia. Ela relatou que, no início, tudo era uma novidade e que ela precisou 

resgatar informações relacionadas aos cuidados físicos dos bebês a partir das memórias de suas 

experiências familiares. Além disso, ela destacou o papel imprescindível das demais 

professoras da instituição como fonte de conhecimento sobre as minúcias do cuidado-educação 

de bebês. 

A EGR-03, por sua vez, também teve sua primeira experiência na Educação Infantil 

após a conclusão do curso de Pedagogia, que ocorreu no segundo semestre de 2016. Seu 

ingresso nesta área se deu por meio da aprovação em uma seleção pública para o cargo de 

professora substituta, realizada por uma Prefeitura Municipal da Região Metropolitana de 

Fortaleza. 

De acordo com a egressa, no momento de indicar a instituição municipal na qual 

gostaria de atuar, o seu critério de escolha não foi propriamente a escola, mas sim, a etapa na 

qual gostaria de exercer a docência, no caso, a Educação Infantil, pois, levando em consideração 

suas experiências de estágios ainda na graduação, ela se identificava mais com a etapa da 

Educação Infantil, do que com o Ensino Fundamental.  Sobre esse processo de indicação da 

instituição, a EGR-03 fez a seguinte consideração: 

 
Eu queria Educação Infantil, mas eu pensava a Educação Infantil no Infantil IV, no 

máximo Infantil III. Aí quando eu cheguei para me lotar — só que aí, eu também fiz 

um mapa de quais eram as escolas próximas a minha casa, para também tentar ficar 

no segmento que eu queria e também ficar numa escola próxima — as escolas que eu 

queria tinham vaga no infantil I e II como PR-B24. Aí eu resolvi aceitar, eu queria estar 

na creche e aí resolvi aceitar. (EGR-03) 

 

Assim, embora a EGR-03 inicialmente não cogitasse a possibilidade de atuar com 

crianças de zero a dezoito meses, a opção pela turma de Infantil I foi influenciada diretamente 

pela disponibilidade de vagas nas instituições próximas a sua residência, que se restringia às 

turmas bebês e crianças bem pequenas. A EGR-03 expressa isso ao declarar que: 

 
Não foi uma escolha premeditada: “— Eu quero bebês.”, “— Eu quero bebês tão 

novos.”. Eu pensava na Educação Infantil, nesse segmento, mas, nessa faixa dos três, 

quatro anos, até cinco anos. Mas, quando apareceu, eu senti vontade. “— Quero! É na 

escola que é boa para mim, então, eu vou encarar.”. E fui. (EGR-03) 

 

A egressa declarou ainda que, embora não tenha sido uma escolha premeditada, ela 

acabou se identificando com o exercício docente junto aos bebês. Ela afirmou, inclusive, que 

optou por continuar exercendo a docência em creche quando foi convocada por outra Prefeitura 

                                                           
24 PR-B é a sigla utilizada para identificar o Professor Regente, que é aquele que assume o agrupamento para que 

o Professor Titular (PR-A) possa cumprir as recomendações de 1/3 da carga horária de trabalho destinado ao 

planejamento das rotinas. 
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Municipal da Região Metropolitana de Fortaleza para assumir o cargo de professora efetiva, no 

início do ano de 2018. A aprovação no referido concurso público havia acontecido no ano de 

2016. 

Para a EGR-03, a docência com crianças de até dezoito meses se revelou como um 

trabalho bom, gratificante e muito afetuoso, mas, ao mesmo tempo, ela considerou ser um 

trabalho muito cansativo, por exigir bastante da condição física do professor: 

 
Eu gostei muito de estar no infantil I e II, principalmente no infantil I. Agora, é um 

trabalho muito cansativo. É um trabalho muito puxado, porque é um trabalho muito 

físico também. Porque as crianças precisam, sim, de muito cuidado. Dessa parte do 

cuidado, da atenção e eles são muito dependentes. [...] também é um trabalho muito 

braçal. (EGR-03) 

 

Complementando a ideia de como ela se sentiu exercendo a docência com bebês, a 

EGR-03 apontou ter se sentido insegura, tanto por consequência de sua formação inicial no 

curso de Pedagogia, quanto por sua inexperiência profissional. Para ela, inicialmente, sua 

prática docente com bebês aconteceu de forma muito intuitiva, tendo como base as vivências 

com outros bebês ao longo de sua vida.  

De modo semelhante a EGR-02, a EGR-03 também considerou que o apoio das 

demais professoras da instituição na qual trabalhou foi fundamental para ela conseguir 

desenvolver práticas de cuidado-educação junto aos bebês: 

 
Eu nunca escondi que era a minha primeira vez na escola. Era a minha primeira vez 

na Educação Infantil. Falei abertamente e, assim, elas me abraçaram e muito do que 

eu consegui desenvolver foi através do suporte delas. Eu acho que pouca coisa eu 

trouxe de teoria, principalmente na hora de desenvolver atividades. Eu acho que da 

minha experiência acadêmica, eu acho que eu trouxe pouca coisa. (EGR-03) 

 

A experiência da EGR-04 na área da Educação Infantil teve início de forma muito 

similar à do EGR-01, ou seja, aconteceu ainda durante a graduação, através de um estágio 

extracurricular. Mas, no caso dela, o estágio aconteceu em uma instituição da rede particular de 

Fortaleza. 

Em consonância com as trajetórias dos demais egressos participantes da presente 

pesquisa, a EGR-04 também teve sua primeira experiência precisamente em uma turma de 

bebês. Tal como aconteceu com o EGR-01, ela havia sido contratada para a função de estagiária 

na Educação Infantil, porém, acabou assumindo o papel de professora regente em uma turma 

de bebês.  Sobre esta irregularidade contratual a EGR-04 denuncia: 

 
O contrato era de estagiário, mas, lá, a gente era colocada como a responsável pelo 

setor e, aí, a gente tinha em torno de cinco a seis crianças. Aí, ficava eu e mais duas 

pessoas, mas essas duas pessoas não tinham nem a formação inicial em andamento. 
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Era um povo aleatório. Cuidadores, mas, sem uma formação mais específica para o 

cargo. (EGR-04) 

 

Conforme a indicação da egressa, tanto no trecho apresentado acima quanto em 

outros momentos de sua entrevista, foi evidenciada a inexistência de critérios de formação para 

a atuação docente com os bebês por parte da instituição contratante. A EGR-04 afirmou que as 

questões contratuais eram “maquiadas” pelos gestores desta instituição, ou seja, aparentemente 

a instituição obedecia a legislação vigente, mas, na prática eram descumpridas as determinações 

legais, o que, como a egressa reconhece, representa uma forma equivocada de tratar a Educação 

Infantil. 

A EGR-04 apontou que se sentia bastante perdida exercendo a docência com bebês, 

pois os seus conhecimentos eram bastante limitados: 

 
Eu era bem perdida em relação a quase todas as atividades. Eu estava no quarto 

semestre, eu só fui fazer a disciplina de Educação Infantil bem depois de já ter passado 

esse processo. Eu acho que eu ainda comecei a fazer nos meses finais. Então, assim, 

a noção de criança, a concepção de criança, quando eu entrei lá, eu não tinha e eles 

também não fizeram questão de me explicar. (EGR-04) 

 

Eles me colocavam como responsável, me contrataram como uma coisa, mas me 

colocavam como outra. Na prática eu não cumpria nenhuma das duas funções. Então 

eu me sentia perdida e até desamparada. (EGR-04) 

 

Fica evidente que a egressa atribui o seu despreparo em relação à docência com 

bebês tanto ao fato de ela sequer ter cursado as disciplinas da área de Educação Infantil no curso 

de Pedagogia, como também por não existir na instituição contratante um apoio pedagógico 

que lhe oferecesse orientação.  

A EGR-04 concluiu o curso de Pedagogia no primeiro semestre de 2013 e após a 

conclusão do curso não atuou mais na área da Educação Infantil. 

A EGR-05 também teve sua primeira aproximação com a educação de bebês ainda 

durante a graduação, através de um estágio extracurricular em uma instituição da rede particular 

localizada na Região Metropolitana de Fortaleza. Diferente do EGR-01 e da EGR-04, na 

experiência de estágio da EGR-05, realmente, ela exerceu a função para a qual foi contratada, 

ou seja, apenas auxiliava a professora regente da turma de Infantil I. 

 Segundo ela, os dois estágios extracurriculares em turmas de Infantil I, vivenciados 

durante a graduação, lhe proporcionou uma maior identificação e interesse pela docência com 

bebês. 

Após a conclusão do curso de Pedagogia no primeiro semestre de 2015, a EGR-05 

foi contratada como coordenadora pedagógica em uma creche da rede particular localizada na 
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Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo ela, essa experiência como coordenadora de 

creche foi muito significativa, pois ela pôde acompanhar de perto duas turmas de Infantil I. 

Após o período que passou como coordenadora de creche, a EGR-05 foi convocada 

para o cargo de professora efetiva em uma Prefeitura Municipal da Região Metropolitana de 

Fortaleza, onde foi lotada em uma creche municipal e assumiu efetivamente o papel de 

professora de bebês. Ela relata como se sentiu ao exercer esse papel: 

 
Assim, você sente muito prazer, porque você acompanha o crescimento daquelas 

crianças, você vê o quanto elas a cada dia evoluem e você aprende junto com elas. É 

muito gratificante. Até a hora do soninho! É muito gostoso ver aquelas crianças 

dormindo.  

Como professora, eu senti muita responsabilidade, muita mesmo. Porque os pais 

deixavam elas ali com a gente e muitas passam o dia inteiro, tipo: de sete da manhã 

às cinco da tarde. Então, você tem toda aquela responsabilidade. A responsabilidade, 

eu acho, que dentro da profissão, é o que mais recai para gente né? (EGR-05) 

 

Para a egressa, portanto, acompanhar as conquistas de aprendizagem e 

desenvolvimento dos bebês proporcionou sentimentos como os de prazer e agrado. No entanto, 

parece que o sentimento de responsabilidade foi o que mais se sobressaiu nesse exercício 

docente, especialmente porque as crianças frequentavam a creche em período integral. 

Por fim, apresento as informações sobre a EGR-06, que também teve sua primeira 

experiência docente na etapa da Educação Infantil. Ela foi aprovada em uma seleção pública 

para o cargo de professora substituta em uma Prefeitura Municipal localizada na Região 

Metropolitana de Fortaleza logo após a conclusão do curso de Pedagogia, no primeiro semestre 

de 2015. Inicialmente, o seu interesse era atuar como professora do Ensino Fundamental I, por 

ser a etapa da educação com a qual ela mais se identificava. Porém, ao indicar a instituição na 

qual gostaria de trabalhar, ela foi levada a assumir uma vaga de professora no Infantil II, já que 

não havia vagas disponíveis para as séries iniciais do Ensino Fundamental, conforme ela 

desejava. 

Segundo a egressa, essa primeira experiência docente com crianças de dois anos 

de idade lhe propiciou uma maior identificação com a etapa da Educação Infantil e, também, a 

ajudou a desenvolver uma predileção pela docência com crianças bem pequenas e com bebês. 

O trecho indica essa perspectiva da egressa: 

 
Tinha um Infantil II disponível. Aí eu pensei: “Acho que eu vou ver como é que vai 

ser. Fazer uma experiência, já que não é tanto tempo. É substituta, vou ficar só dois 

meses e vou sair...”. Aí pronto! Eu entrei e desde então me apaixonei. Aí, comecei a 

adorar a Educação Infantil e ver que o trabalho desenvolvido é muito mais, para mim, 

muito mais visível de resultado. É mais palpável do que no Ensino Fundamental e 

[percebi] que eu tinha mais perfil para isso e gostava mais dessa faixa etária. (EGR-

06) 
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Ainda no ano de 2015, a EGR-06 foi aprovada em um concurso público para o 

cargo de professora efetiva na mesma Prefeitura Municipal à qual já estava vinculada. Foi após 

a convocação do referido concurso que ela assumiu, de fato, uma turma de bebês.  

A egressa afirmou que a maior dificuldade encarada no início da sua atuação 

docente na turma de infantil I foi a comunicação com os bebês: 

  
Assim, no começo foi bem difícil, bem difícil mesmo. Porque as crianças pequenas, 

logo quando um estranho chega, elas não vão se comunicar como fazem. Com o tempo 

é que a gente vai aprendendo a se comunicar com elas.  Então, no começo, foi muito 

difícil por isso. Para você entender os sinais é muito complicado. Mas, depois que 

você se sensibiliza, facilita mais. [...] com o passar dos meses, naquele contato direto, 

manhã e tarde, é que você aprende a perceber a criança. (EGR-06) 

 

Além da comunicação, outra dificuldade apontada pela egressa no início da sua 

atuação docente com bebês foi ter que atendê-los em período integral. Ela salientou que eram 

poucos os conhecimentos que ela possuía sobre “o que fazer” e “como fazer” com os bebês no 

cotidiano. Assim, como outras egressas, a EGR-06 destacou a importância do apoio pedagógico 

encontrado na instituição para superar a falta de conhecimento sobre a docência com bebês. 

Após esta breve apresentação das trajetórias de cada egresso, alguns aspectos 

merecem ser destacados. 

Primeiramente é importante salientar que a primeira experiência docente de todos 

os egressos entrevistados foi na etapa da Educação Infantil, quer tenha sido antes da conclusão 

do curso de Pedagogia ou logo após a sua conclusão. Além disso, todos iniciaram a sua primeira 

experiência em creches, diretamente com bebês ou com crianças bem pequenas.   

Os casos do EGR-01 e da EGR-04 chamam bastante atenção pelo fato deles terem 

sido contratados como estagiários da Educação Infantil, mas terem assumido a função de 

professores regentes em turmas de bebês ou Infantil I, mesmo não tendo a formação mínima 

necessária para a atuação docente nesta etapa da educação.  

Os casos supracitados aconteceram tanto em redes públicas de ensino, quanto na 

rede particular, o que revela o descumprimento da legislação em ambas as esferas. Esses casos 

também servem de base para a reflexão sobre como a docência na Educação Infantil 

erroneamente tem sido encarada ao longo do tempo, ou seja, como um campo de atuação que 

não requer uma sólida formação profissional. Tratando-se da docência com crianças de zero a 

dezoito meses, essa problemática é ainda mais agravada pela crença equivocada de que quanto 

menor a criança, menos formação é necessária para lidar com os seus processos de cuidado-

educação (CAMPOS, 1999). A grande incidência de experiências iniciadas ao longo do curso 
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reforça essa compreensão equivocada de que o trabalho com bebês não exige uma formação 

específica. 

Na mesma direção, chama a atenção o relato da EGR-02 sobre os aspectos que ela 

considera terem favorecido sua contratação como professora do Infantil I em uma instituição 

particular localizada na Região Metropolitana de Fortaleza: a egressa atribui as suas 

características pessoais (tranquilidade, paciência, controle emocional etc.) como razões de sua 

contratação. Em nenhum momento de sua fala, ela apontou como diferencial para isso a 

formação concluída no curso de Pedagogia e nem mencionou se esta era uma exigência da 

instituição. Nesse caso fica evidente que, ainda nos tempos atuais, as características 

consideradas “naturalmente” femininas (paciente, passiva, amorosa, maternal etc.) são 

privilegiadas em detrimento da formação profissional (ROSEMBERG, 1996) por algumas 

instituições de Educação Infantil ao selecionarem seus profissionais. 

Merecem destaque também as considerações da EGR-03 e da EGR-06 sobre como 

elas tornaram-se professoras de bebês. Inicialmente, a EGR-03 não cogitava a possibilidade de 

atuar com crianças de zero a dezoito meses e a EGR-06 tinha um interesse maior pela atuação 

docente na etapa do Ensino Fundamental. Porém, ambas as egressas optaram por exercer a 

docência em turmas de Infantil I influenciadas diretamente pela disponibilidade de vagas nas 

instituições nas quais elas tinham interesse em trabalhar, ou seja, a docência junto aos bebês 

não era um desejo prévio, embora posteriormente tenha se transformado em uma predileção. 

Essa característica de como as egressas se tornaram professoras de bebês se 

assemelha ao que Oliveira (2014) revelou em sua investigação, ao apontar que a escolha para o 

trabalho docente em turmas de bebês por parte dos sujeitos de sua pesquisa, em geral, não se 

deu de forma espontânea, mas sim por critérios normativos das instituições. No caso desta 

pesquisa, o critério normativo seriam as vagas disponíveis para a lotação em instituições 

municipais.  

Algo que também deve ser destacado é que as EGR-02, EGR-03 e EGR-06 

indicaram como fundamental para suas atuações junto aos bebês o apoio recebido por outras 

professoras, algo que é sempre bem-vindo e que expressa o acolhimento que elas tiveram na 

instituição. Porém, embora o trabalho docente com bebês se caracterize por ser uma docência 

partilhada (DUARTE, 2011), é necessário chamar atenção para o fato de que depender tanto 

das ajudas das colegas de trabalho em face da falta de preparo — conceituado também como 

“formação em serviço” — representa um risco, pois nem sempre se pode ter a certeza da 

qualidade das orientações/conselhos recebidos. 
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Sem perder de vista as informações até aqui apresentadas e levando em 

consideração que os egressos entrevistados vivenciaram o curso de Pedagogia ainda no período 

em que as disciplinas da área de Educação Infantil não eram obrigatórias para o curso noturno 

e que a maioria deles concluiu o curso até o ano de 2015, com isso as iniciativas adotadas nas 

disciplinas da área de Educação Infantil, que foram indicadas pelas docentes, não foram 

vivenciadas por esses sujeitos; a seguir são destacadas as principais considerações deles sobre 

as contribuições da formação inicial oferecida pelo curso de Pedagogia presencial da FACED-

UFC para a ação docente com bebês:   

A formação inicial de professores para a Educação Infantil no curso de Pedagogia 

da FACED-UFC é um assunto que divide opiniões entre os egressos. Enquanto para alguns, o 

curso de Pedagogia ofereceu importantes contribuições para a suas formações enquanto 

professores de Educação Infantil, para outros, a formação vivenciada neste curso foi 

considerada insuficiente. 

A EGR-04 legitima a contribuição do curso para a formação inicial de professores 

da Educação Infantil ao afirmar que, em sua experiência, as disciplinas da área de Educação 

Infantil foram bastante completas e complexas, chegando a declarar que a primeira disciplina 

desta área foi uma das mais importantes do curso. Ao relacionar as aprendizagens possibilitadas 

nessas disciplinas com a sua atuação docente, a EGR-04 afirmou: 

  
Eu teria sido outra pessoa, inclusive, questionando o que acontecia nesse espaço. Se 

eu tivesse passado pela formação antes, que eu tive aqui, com certeza eu teria 

elementos para identificar vários erros, para apontar, questionar. [Pausa na fala] Foi 

o meu primeiro estágio, contudo, foi o meu primeiro estágio geral. Então, com certeza, 

se eu tivesse tido um acesso anterior aos conhecimentos que as disciplinas 

disponibilizaram, teria sido uma outra experiência. A gente teria evitado muita coisa, 

muitos desastres inclusive. (EGR-04) 

 

Em concordância com a EGR-04, a EGR-03 reforça a contribuição do curso de 

Pedagogia para a sua formação como professora de Educação Infantil ao enaltecer o trabalho 

realizado por uma das docentes da área de Educação Infantil: 

 
Eu tive Propostas Pedagógicas na Educação Infantil e Educação Infantil com a Profª. 

Alice, então, eu acho que a Profª. Alice, ela faz um bom trabalho nessa área, de 

acumulo teórico, de ler os textos, de compreender como se dá atualmente e 

historicamente a Educação Infantil. (EGR-03) 

 

A EGR-06 também apresenta, em diferentes momentos de sua entrevista, uma 

perspectiva positiva em relação a contribuição do curso para essa formação inicial, afirmando 

que o curso possibilita um bom embasamento teórico sobre esta área de atuação: 
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O curso ele é bem preenchido do teórico mesmo, do que você precisa saber para a 

Educação Infantil. (EGR-06) 

 

[...] para mim, o curso é muito bem aproveitado, não só com relação à Educação 

Infantil, mas como um todo. (EGR-06) 

 

De acordo com as falas das egressas, é possível perceber que uma das contribuições 

do curso de Pedagogia da FACED-UFC para a formação inicial de professores da Educação 

Infantil foi um embasamento teórico sobre esta área de atuação. 

Especificando os conhecimentos que compõem esse embasamento teórico, foram 

indicados pelos egressos: as legislações pertinentes à etapa da Educação Infantil; a história da 

Educação Infantil no Brasil; as concepções de infância e de criança; a função da Educação 

Infantil; e o papel do professor de Educação Infantil.  

É importante observar que os conhecimentos apontados por eles evidenciam mais 

os aspectos históricos e políticos da Educação Infantil, do que propriamente os saberes 

relacionados às práticas pedagógicas com crianças de zero a cinco anos.  Tais conhecimentos 

poderiam ser atribuídos essencialmente à disciplina de Educação Infantil, o que leva a refletir 

sobre o proveito da outra disciplina e da atividade obrigatórias da área, assim como as demais 

disciplinas do curso, para a formação desses sujeitos no que diz respeito a área da Educação 

Infantil. 

A outra contribuição do curso de Pedagogia, que foi possível identificar a partir das 

declarações desse grupo de sujeitos, foi o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre a 

Educação Infantil: 

 
Um grande diálogo bacana que eu acompanhei na minha formação, e foi super 

ressaltado, é que a gente tem que pensar criticamente a Educação Infantil. Eu acho 

que esse pensar crítico, ele vai também ao encontro do papel docente. Qual é o meu 

papel dentro de uma sala de aula? (EGR-01) 

 

Correlacionado ao desenvolvimento do pensamento crítico, a EGR-03 apontou que 

a formação no curso de Pedagogia contribuiu para a superação do senso-comum sobre o 

conceito de criança: 

 

Eu acho que me deu algumas noções do que é ser criança. Me tirou um pouco do 

senso-comum, da interpretação do que é ser criança da sociedade: um ser totalmente 

dependente, anulado, que tá a critério de um adulto sempre. Eu acho que me tirou isso. 

Me fez ver a criança como um ser completo. (EGR-03) 

 

A EGR-04 também reforçou essa contribuição ao declarar que após cursar as 

disciplinas da área de Educação Infantil, ela passou a compreender a infância e o próprio fazer 

docente na Educação Infantil de um modo completamente diferente:  
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Para mim, assim, foi uma descoberta. Depois de fazer as disciplinas eu fiquei me 

sentido um monstro, porque era totalmente o contrário do que a gente trabalhava nesse 

espaço de educação de bebês. Era totalmente o oposto. (EGR-04) 

 

[...] a formação, ela foi importante para a gente modificar a nossa concepção com 

relação a infância. Ave Maria, importantíssima! [...] Depois de ter feito a disciplina 

foi que eu fui atentar que algumas atitudes, elas eram meio complicadas: de como 

tratar a criança, de como tratar o choro da criança. (EGR-04) 

 

A EGR-04 considerou que a superação da concepção reducionista da infância foi 

um importante subsidio teórico oportunizado pelo curso de Pedagogia. Apesar de ela ter 

concluído as disciplinas da área de Educação Infantil somente após a sua experiência como 

professoras de bebês, a egressa considerou que esse conhecimento foi fundamental para 

repensar as práticas desenvolvidas no cotidiano da Educação Infantil. 

Contrapondo-se a essas perspectivas, a EGR-02 fez uma avaliação completamente 

negativa em relação a formação inicial de professores para a Educação Infantil no curso de 

Pedagogia da FACED-UFC, pois, para ela, a formação oferecida pelo curso foi insuficiente 

para a sua atuação como professora de Educação Infantil. A egressa considerou que boa parte 

dos conhecimentos que ela possui sobre a área só foram possibilitados a partir de sua vivência 

profissional: 

 
Infelizmente tem muita coisa, digamos que setenta por cento eu aprendi só na prática. 

Eu não aprendi, eu não levei daqui da faculdade, sabe? E eu acho que isso é um ponto 

negativo. Realmente o curso ele peca nisso. (EGR-02) 

 

Em consonância com esse ponto de vista, a EGR-05 considerou que o curso de 

Pedagogia da FACED-UFC ofereceu uma formação defasada no que diz respeito a esta área de 

atuação: 

 
É, assim, bem defasada, né? [...] tudo que a gente quer saber a mais, a gente vai 

buscando por si próprio dentro da Universidade. Isso a gente sabe que acontece! 

Então, assim, é defasado. Teria que ter mais disciplinas que pudesse mesmo 

compreender a criança enquanto bebê, as de zero a três anos, as dessa etapa. (EGR-

05) 

 

Além das ideias divergentes apresentadas pela EGR-02 e pela EGR-05, também foi 

possível perceber a alternância de ideias na fala de um mesmo sujeito. No trecho subsequente 

é possível observar que o EGR-01, mesmo reconhecendo o desenvolvimento de um pensamento 

crítico como contribuição do curso, também adverte sobre as limitações da formação: 

 
A gente aprende a pensar fora da caixa. Essa foi a experiência que eu tive com a Profª. 

Alice e com a Profª. Joana.  

A gente pensa teoricamente uma Educação Infantil crítica e a gente vai com muita 

idealização pro campo, desde o momento do estágio curricular ao estágio não-
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curricular, que é a prática em si. Só que essa idealização, ela é um pouco fragilizada, 

porque ela não se conecta com o mundo real. Eu acho que as pessoas que dialogam 

sobre Educação Infantil, elas falam muito dentro de uma ótica idealizadora. Porque, 

assim, eu trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade e a realidade é muito 

mais cruel do que o que está sendo pensado. (EGR-01) 

 

Em outro momento de sua fala, o EGR-01 complementa a ideia apresentada 

afirmando que a formação na área da Educação Infantil oferecida pelo curso de Pedagogia da 

FACED-UFC não leva em consideração a realidade social da cidade de Fortaleza/CE. Ele 

afirma que essa formação prepara os estudantes do curso para uma atuação docente em 

instituições privadas, nas quais eles terão uma gama de recursos físicos e didáticos, ou seja, 

para ele, a formação oferecida não contempla a realidade das escolas públicas de Fortaleza e 

nem as particularidades das crianças que nelas são atendidas. 

Essa falta de relação entre a formação e a realidade profissional na Educação 

Infantil pode ser justificada pelo tipo de “suporte” que o curso oferece aos estudantes, como é 

apresentado na fala da EGR-03: 

 

A própria disciplina da Profª. Alice é uma disciplina que dá um suporte muito grande. 

Sorte de quem faz a disciplina com a Profª. Alice, porque, realmente, dá um suporte 

muito grande. Mas, eu acho que a Universidade ainda, não só a Profª. Alice, não só 

professor X ou professor Y, mas o curso, ainda dá um suporte muito teórico. E um 

teórico raso, que foi o que eu falei no meu TCC. (EGR-03) 

 

Ao se referir ao “suporte muito teórico”, a EGR-03 parece buscar evidenciar a 

ausência ou a pequeno número de experiências práticas na formação oferecida pelo curso de 

Pedagogia da FACED-UFC. Essa crítica foi realizada pela maioria dos egressos, que também 

consideram que: 

1) A relação entre a teoria e a prática é uma grande fragilidade do curso de 

Pedagogia da FACED-UFC;  

2) Até a metade do curso a formação é estritamente teórica; 

3) As relações das teorias com a prática profissional na Educação Infantil, em 

geral, só acontecem nas disciplinas da área de Educação Infantil; 

4) O período de estágio supervisionado na Educação Infantil não é, por si só, 

suficiente para a vivência prática. 

Caroni (2011) destaca em sua pesquisa a importância do suporte teórico para 

fundamentar o agir do professor de Educação Infantil, considerando que a teoria e a prática 

andam juntas e se complementam. Mas, a autora enfatiza que a teoria por si só não é capaz de 

formar ou construir a “professoralidade”, necessitando da ação docente para poder existir. 
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No que diz respeito as contribuições do curso de Pedagogia especificamente para 

ação docente com bebês, houve mais consenso entre os egressos do que discordância. Para 

todos os egressos entrevistados a formação inicial no curso de Pedagogia presencial da FACED-

UFC não contemplou efetivamente a docência com crianças de zero a dezoito meses. 

De acordo com eles, em suas experiências, o curso de Pedagogia ofereceu uma 

formação muito ampla no que se refere à Educação Infantil. Os conhecimentos trabalhados no 

curso, e mais especificamente nas disciplinas da área, eram genéricos para toda a etapa da 

Educação Infantil, ou seja, contemplavam as crianças de zero a cinco anos, sem distinção das 

especificidades dos diferentes grupos etários que compõem esta etapa: bebês, crianças bem 

pequenas e crianças maiores. 

Ficou muito evidente nas perspectivas apresentadas por eles que a formação inicial 

no curso de Pedagogia não propiciou um aprofundamento das questões relacionadas à docência 

com bebês: 

 
O que eu tive foi uma Educação Infantil de zero à cinco anos, nunca houve na 

minha época um diálogo sobre o berçário. O que é um berçário? Qual o papel 

docente dentro do espaço de um berçário? A gente nunca teve um diálogo sobre isso. 

(EGR-01, grifo meu) 

 

Eu acho que, especificamente pros bebês, não. Como eu estou te falando, é uma coisa 

mais ampla, tipo: na disciplina de Educação Infantil, a gente viu várias coisas de 

como é a Educação Infantil, de como surgiu e tudo isso. Mas, assim, se deter nessa 

questão mesmo do bebê, não tem. Pelo menos para mim não teve. (EGR-06, grifos 

meus) 

 

Os egressos consideraram que em raras discussões os bebês foram contemplados, e 

que nas vezes em que isso aconteceu foram sempre em debates amplos sobre a creche ou sobre 

a Educação Infantil em geral. Para eles, os temas relacionados à docência com bebês eram 

“sempre optativos”, não estando incorporados nos programas das disciplinas e muito menos no 

currículo do curso de Pedagogia. 

Foi afirmado também que, mesmo nas disciplinas da área de Educação Infantil, esse 

debate era muito escasso, evidenciando uma invisibilidade dos bebês no curso de Pedagogia da 

FACED-UFC: 

 
Eu acredito que eu não tive isso, aqui nesse curso. Realmente, de bebês não rolou, não 

existiu. Talvez um comentário ali, outro acolá. Mas, uma coisa que eu tenha fixado, 

assim, que eu peguei um texto falando de docência na Educação Infantil para bebês, 

os anos iniciais, coisas de um ano de idade [pausa na fala] Nunca! Nunca vi. Nem 

nas disciplinas do setor de estudos de Educação Infantil. (EGR-02, grifo meu) 

 

A EGR-02 e a EGR-03 chegam a apontar que na atividade de Estágio: Educação 

Infantil, os bebês eram completamente esquecidos: 
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Fora essa experiência não tem outra que você vincule a essa formação, porque o 

estágio passa longe, né? Dos bebês. O estágio de Educação Infantil é Infantil IV, 

Infantil V, agora, menores, eu não tive experiência não. (EGR-02, grifo meu) 

 

O que eu ressalto é que, por exemplo, no estágio com Educação Infantil, os bebês 

eles são esquecidos. Eu acho que na própria escolha com as escolas, quando se 

escolhe, se escolhe no máximo até o Infantil III. [...] Na disciplina de Estágio na 

Educação Infantil você vai para as crianças um pouco maiores, de três ou quatro anos. 

(EGR-03, grifo meu) 

 

A invisibilidade da docência com bebês também é destacada pelo EGR-01, ao 

afirmar que sequer na bibliografia básica das disciplinas da área de Educação Infantil as 

questões relativas às crianças de zero a dezoito meses eram contempladas:  

 
Na minha formação eu não tive nenhum diálogo mais central sobre isso. Nenhuma 

aula. Inclusive, eu tenho o material que eu utilizei para Educação Infantil na 

época, e não tem nada relacionado a isso, absolutamente nada. O papel docente para 

bebês não tem em nenhum trecho. Em nenhum trecho de um texto específico. (EGR-

01, grifo meu) 

 

A maioria dos egressos indicou que os saberes que eles possuem relacionados à 

docência com bebês, em geral, foram possibilitados por suas experiências profissionais e que 

poucos eram os conhecimentos construídos no referido curso que se relacionavam 

especificamente ao tema. 

Um dado similar a este, envolvendo as fontes de conhecimentos dos professores de 

Educação Infantil, já havia sido revelado no trabalho de Azevedo e Schnetzler (2001), no qual 

as professoras (sujeitos de pesquisa) apontaram que seus conhecimentos sobre a Educação 

Infantil não eram provenientes de seus cursos de formação, mas sim, adquiridos no próprio 

exercício da prática. 

Se tratando dos sujeitos desta pesquisa, é possível observar no relato do EGR-01 a 

afirmação categórica de que a prática docente em uma turma de bebês foi que lhe oportunizou 

conhecimentos mais específicos sobre a educação de bebês, tais como: a organização da rotina; 

a importância da observação dos bebês; a relação do professor com a famílias e a postura ética 

do professor de bebês. Contudo, ele também afirmou que:  

 
A formação para a Educação Infantil, ela é fundamental para quem lida com o 

berçário. Por mais que eu não tenha tido essa coisa do que é um berçário, mas a 

formação complementar na área, ela me ajudou a superar alguns desafios como, por 

exemplo, essa questão da ausência do material pedagógico, que não tinha. Então, eu 

chegava lá naquela sala que não tinha nenhum material e voltava para uma explanação 

aqui e eu conseguia não atingir, talvez, o que fosse idealizado, mas, me ajudou a tapar 

algumas deficiências. Mas eu acho que ainda não é o ideal para o berçário ainda. 

(EGR-04) 
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É possível perceber que o EGR-01 não desconsidera a formação na área da 

Educação Infantil possibilitada pelo curso de Pedagogia da FACED-UFC, ao afirmar que ela 

lhe ofereceu elementos para a prática docente.  Porém, ele também não ignorou a necessidade 

de estudos mais aprofundados e específicos sobre a docência com bebês. Em outro momento 

de sua fala, o egresso reflete que se ele tivesse tido alguma formação que lhe dissesse qual o 

seu papel enquanto professor de bebês, a sua prática teria sido ampliada positivamente.  

De forma similar, a EGR-02 também considerou que somente a partir da sua 

experiência profissional foi possível construir conhecimentos específicos sobre a docência com 

crianças de até dezoito meses. Esforçando-se para resgatar algum conhecimento construído no 

decorrer do curso, o qual fosse possível relacionar com a sua prática docente, a EGR-02 

apontou:  

 
A gente trabalhou um pouco das fases, né? E a primeira fase é a fase motora, que é 

aquela fase do bebê mesmo, que eu acho que é de um a dois anos. [...] essa primeira 

fase tem muito desse contanto da criança com o mundo e ela vai se comunicar através 

das sensações, então, é o que ela pode tocar, o que ela pode sentir o gosto, o que ela 

pode ouvir. Tudo isso faz parte dessa fase inicial da criança. De sair do engatinhar 

para o andar, tudo isso. Tudo ela bota na boca. Ela vê uma coisa no chão, ela bota na 

boca. É como ela aprende o mundo ao redor dela, né? É como se fosse a leitura dela 

naquele momento. Ela não vai só observar com o olhar, mas, ela vai na boca mesmo, 

no gustativo. Então, tudo que tem ao redor, tudo mesmo, a criança vai botar na boca. 

Então, eu acho que isso é umas das coisas que eu posso lembrar. (EGR-02) 

 

O conhecimento apontado pela EGR-02 diz respeito ao modo característico das 

crianças explorarem os elementos do meio físico durante o período de vida correspondente ao 

definido por Piaget (1986) como estágio sensório-motor e por Wallon (2007) como estágio 

sensório motor projetivo. Para a egressa, esses fundamentos ajudaram-na a compreender o 

grande interesse dos bebês pelos objetos e as formas peculiares deles aprenderem e se 

apropriarem do mundo em sua volta. No entanto, é possível perceber um conhecimento ainda 

bastante incipiente. 

A EGR-03 também indica o modo como os bebês se apropriam e aprendem sobre 

o mundo como um dos conhecimentos construídos no decorrer do curso de Pedagogia. 

Procurando evidenciar tal conhecimento, a egressa menciona um vídeo assistido na disciplina 

Educação Infantil, no qual são apresentadas algumas práticas em turmas de bebês:  

 
Eu me lembro muito de um vídeo que a Profª. Alice passou. Acho que era de uma 

creche Sueca. Era uma creche europeia, que tinha toda uma estrutura diferente. Aí, 

obviamente, você tem que fazer [gesto com as mãos indicando encaixes/conexões], 

porque é uma creche europeia, um outro tipo de sistema educacional. Lembra uma 

creche particular, mas, uma creche toda adaptada para os bebês e que tinha coisas que, 

assim, [pausa na fala] que me marcaram.  
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O vídeo tinha muito isso de sempre estar dialogando muito com o bebê. Por mais que 

você “— Ah, ele não entende.”, aí você faz as coisas automático. Mas, não! Tipo: 

você está trocando o bebê, então, você vai pegar a perninha dele para poder botar a 

fralda, aí você diz: “—  Ah, vou pegar sua perna agora. Vou levantar a sua perna.”, 

porque ele vai começar a associar, repetidas vezes, que aquilo ali é a perna dele. Então 

ele vai aprender o que é o pé, o que é a perna e vai aprendendo o nome das coisas. 

Então, ir dando o nome das coisas para ele ir compreendendo os nomes dos objetos. 

Que objetos são esses.  

É até uma coisa — uma coisa que eu reparei na minha prática — de respeito também.  

[...] muito vem desse vídeo. Começou com a história do vídeo, desse material de que 

as crianças não são seres [pausa na fala] Assim, que elas são pessoas que têm desejos, 

que têm vontades, que merecem ser respeitadas. Respeito ao seu desejo, a sua vontade, 

ao seu jeito de ser. Respeitar o que as crianças querem e mediar isso. [...] muito desse 

sentimento pela criança, do respeito, eu aprendi com a Profª. Alice. (EGR-03) 

 

Para a EGR-03, através de um vídeo, ela pôde conhecer o modo como as crianças 

vão aprendendo sobre si e sobre o mundo em sua volta. Além disso, segundo ela, esse vídeo a 

ajudou a fortalecer uma imagem de criança como sujeito de direitos, o que lhe proporcionou 

um sentimento de respeito em relação aos bebês e a adoção de uma postura ética em sua prática 

profissional.  

É interessante perceber como essa única experiência — do vídeo — conseguiu ser 

tão singular, a ponto de repercutir na postura docente adotada pela egressa. Isto revela a 

importância de que diferentes estratégias, que apresentem aos estudantes referências de práticas 

de cuidado-educação de qualidade com os bebês, estejam presentes nas diversas disciplinas do 

curso de Pedagogia, contribuindo para o estabelecimento de relações teórico-práticas. 

Contudo, também é importante chamar atenção para o fato de que, apesar da EGR-

02 e da EGR-03 apontarem alguns conhecimentos construídos a partir de suas vivências no 

curso de Pedagogia, em momento algum elas os consideraram suficientes para o exercício 

docente com crianças de zero a dezoito meses. Pelo contrário, ao relatarem sobre o início de 

suas práticas docentes e sobre como se sentiram nessa função, ambas consideraram como suas 

maiores fontes de conhecimentos sobre o cuidado-educação dos bebês as suas próprias 

experiências familiares e as trocas com as demais professoras da instituição nas quais 

trabalharam, e não a formação no curso de Pedagogia. 

Em relação às fontes de conhecimentos dos professores de bebês, é importante 

destacar, conforme a pesquisa de Oliveira (2014), que o atendimento às crianças de até dezoito 

meses se desenvolve a partir de um processo de hibridação de culturas, no qual os 

conhecimentos de diferentes origens são articulados. Porém, ainda que se considere a 

importância dos saberes passados de geração para geração, dos saberes provenientes das trocas 

com os parceiros profissionais mais experientes etc., é no curso de formação inicial onde o 

professor de bebês precisa construir sua base de conhecimentos teórico-práticos sobre os bebês 
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e sua educação, sendo esta base posteriormente ampliada através das possibilidades de 

formação continuada. 

Ainda sobre os conhecimentos construídos no decorrer do curso de Pedagogia, a 

EGR-04 destacou a concepção de infância e a compreensão sobre o desenvolvimento humano 

como as principais aprendizagens oportunizadas pelo curso, enquanto a EGR-05 destacou a 

imagem de criança como sujeito ativo: 

 
Eu acho que principalmente essa questão de concepção de infância, da necessidade 

do desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor. Basicamente isso, concepção de 

infância, a concepção global que a gente tem que ter em relação ao desenvolvimento 

de um bebê. No geral foi isso. (EGR-04) 

 

Eu acho que o conhecimento da criança enquanto sujeito ativo, sujeito que tem 

possibilidades sim. Mas isso eu só reafirmei mesmo, depois que eu saí da graduação. 

Que a criança pode, sim, fazer muitas coisas. Que a gente não tem só que cuidar ali. 

É muito além da questão do cuidar e educar, é dar à criança possibilidades dela poder 

criar, poder tá assumindo seu papel no mundo. (EGR-05) 

 

É interessante evidenciar que durante a realização das entrevistas foi possível notar 

a dificuldade e o desconforto dos egressos de estabelecerem relações entre os conhecimentos 

oportunizados pelo curso de Pedagogia e as suas práticas docentes com bebês. Por vezes, as 

ideias apresentadas por eles foram bastante imprecisas, como no caso da EGR-06 que mesmo 

afirmando que as diversas aprendizagens oportunizadas pelo curso poderiam ser relacionadas à 

docência com bebês, não destacou qualquer conhecimento mais específico sobre o tema. 

A partir disso, é possível apontar que os conhecimentos construídos pelos 

entrevistados no decorrer do curso de Pedagogia não corresponderam à complexidade e às 

peculiaridades da prática cotidiana com os bebês. 

Além disso, é importante destacar que, ao associarem os conhecimentos construídos 

sobre a docência com bebês com as disciplinas do currículo do curso de Pedagogia, os egressos 

mencionaram apenas as duas disciplinas e a atividade obrigatórias da área de Educação Infantil 

e as disciplinas de Psicologia da Educação, em especial a disciplina Psicologia da Educação 

II: infância. Contudo, os sujeitos citaram essas disciplinas com a ressalva de que elas 

contemplaram tais conhecimentos, mas não da forma como eles consideram ser ideal. 

Além das disciplinas do currículo, os egressos também destacaram algumas 

experiências relacionadas ao curso de Pedagogia as quais eles consideraram ter contribuído para 

a sua formação inicial visando à docência com bebês, conforme foi solicitado durante a 

entrevista.  

O EGR-01 e a EGR-06 destacaram, em comum, os eventos relacionados à área da 

Educação Infantil, realizados tanto na UFC quanto em outras instituições. Foi citado pelo EGR-
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01 os Encontros Universitários da UFC e pela EGR-06 as palestras realizadas na Universidade 

Estadual do Ceará (UECE) e na Faculdade Sete de setembro (FA7), sem discriminar quais os 

temas dessas palestras. Além disso, ambos citaram os encontros do FEIC. 

No excerto a seguir, é possível observar a consideração do EGR-01 sobre a 

importância da participação em eventos para a complementaridade da formação: 

 
Eu acho que os eventos que lidavam com a Educação Infantil, que eu participei aqui, 

eles suscitavam diálogos sobre essa questão do berçário. Esses eventos me deixaram 

feliz na época, porque eles partiram muito de experiências práticas, então, quando a 

pessoa falava de um bebê, era de um bebê que ela estava vivenciando, aí eu me sentia 

muito contemplado. Eu apresentei trabalhos em eventos na área de Educação Infantil 

e eu só encontrava esse diálogo nesses eventos específicos que eu ia, mas na formação 

não. Mas, assim, como esses eventos fazem parte da nossa formação, então eu acho 

que casa. (EGR-01) 

 

O destaque dado por esse entrevistado acerca da importância dos eventos 

frequentados enquanto espaços de discussões, nos quais ele pôde entrar em contato com 

temáticas relacionados à docência com bebês e com profissionais que já atuavam na área, traz 

a necessidade de se refletir acerca da ampliação e diversificação das oportunidades formativas 

dos alunos.  

Outra experiência relacionada ao curso de Pedagogia foi citada pela EGR-02, que 

apontou as visitas realizadas ao Laboratório de Brinquedos e Jogos (LABRINJO) do Instituto 

de Educação Física e Esportes da UFC (IEFES/UFC) como uma oportunidade para ampliar os 

conhecimentos relacionados às crianças de zero a dezoito meses: 

 
Eu tive a oportunidade de conhecer o LABRINJO, que fica na Educação Física, mas 

tem uma ligação com a Pedagogia, porque ele lida com o brincar e tudo mais.  

[...] eu conhecia as pessoas de lá e eu gostava de ir lá para conhecer os brinquedos. Lá 

eu tive contato com alguns brinquedos de faixa etária, então, como eu nunca tinha 

visto, eu me interessei naquele momento. Aquela experiência me ajudou um pouco a 

entender da questão do brincar; da importância disso; dos brinquedos que as crianças 

menores brincam; dos brinquedos que as crianças maiores brincam e tudo mais. 

Porque você vai numa loja de brinquedo e lá tem a idade, né? Mas, daí você entender 

como é esse processo do montar e desmontar; do encaixe; de qual é a coordenação 

motora fina que a criança está trabalhando. Essas coisas assim, eu aprendi ali, sabe? 

Mas não foi aprofundado.  

[...] naquele momento eu vi brinquedos para crianças menores, de um ano, dois anos, 

né? Que hoje, como eu trabalho com elas, eu consigo lembrar “— Poxa, esses 

brinquedos existiam, né? Para essa faixa etária.”. E lá, quando iam apresentar os 

brinquedos eles falavam. Então era mais ou menos isso. 

 

Conforme destacado pela EGR-02, mesmo sem um maior aprofundamento, a 

experiência no referido laboratório proporcionou conhecimentos sobre a classificação etária dos 

brinquedos, os tipos de jogos adequados para os bebês (encaixe, montar e desmontar) e algumas 

noções sobre o desenvolvimento motor da criança. Tais conhecimentos poderiam muito bem 



132 

serem abordados em disciplinas voltadas para os bebês e sua educação no curso de Pedagogia, 

deixando de ser uma experiência à parte e passando a configurar uma experiência em comum 

para vários estudantes do curso. 

É importante esclarecer que o Laboratório de Brinquedos mencionado por ela, 

assim como a UUNDC, embora faça parte das unidades da UFC, não fica localizado próximo 

à Faculdade de Educação. Apesar de ser aberto à visitação, este laboratório fica a uma distância 

de mais ou menos seis quilômetros da FACED-UFC, isto é, devido à distância, não se configura 

como um ambiente cotidianamente frequentado pelos estudantes do curso de Pedagogia, salvo 

aqueles que desenvolvem atividades de extensão no referido laboratório.  

Outras duas experiências foram apontadas pela EGR-05 como oportunidades que 

contribuíram para a sua formação inicial visando a docência com bebês. Primeiramente, ela 

citou a atividade de monitoria na atividade Estágio: Educação Infantil, na qual ela considera 

ter consolidado e reavaliado alguns conhecimentos aprendidos sobre a Educação Infantil, sem 

especificar quais foram esses conhecimentos. Já a segunda experiência citada por ela foi a 

atuação como bolsista de extensão na área da Educação Inclusiva, sobre a qual ela fez a seguinte 

observação: 

 
A minha experiência com Educação Inclusiva também contribuiu muito. Porque tudo 

é uma questão de como você vê o ser humano, né, em primeiro lugar. Então, como é 

que a minha experiência com educação inclusiva também foi boa para a minha 

docência com bebês? É por você olhar, perceber as diferenças, ter um novo olhar sobre 

o que é a pessoa humana.  

Era uma experiência de bolsa, bolsista de extensão. A gente desenvolvia projetos de 

acessibilidade para pessoas com deficiência. Fizemos algumas ações sobre pessoas 

com deficiência e fizemos projetos fora, em escolas também. (EGR-05) 

 

É interessante notar que, mesmo que as atividades desenvolvidas pela EGR-05 em 

sua experiencia de extensão não fossem realizadas com bebês, ela as relaciona ao 

desenvolvimento de um olhar sensível para a diversidade humana, que ela vê como um 

importante elemento para quem lida com a educação desses sujeitos. 

Em concordância com a egressa, é possível afirmar que o desenvolvimento de um 

olhar acolhedor de diversidades, sem dúvidas, é importante para os profissionais de qualquer 

etapa da educação. Mas, pensando especificamente na educação de bebês, esta qualidade se 

torna ainda mais indispensável tendo em vista que: 

 
As primeiras experiências das crianças na educação infantil são fundamentais para sua 

formação, pois se tornam, no corpo, o referencial “vivenciado” de concepções e 

práticas sociais. Muitos (pré)conceitos, ou interpretações, compreensões e valorações 

são estabelecidos nessa faixa etária através dos encontros afetivos no convívio com 

pessoas e instituições que indicam comportamentos e apontam significados que têm 

efeitos de longa duração. (BRASIL, 2009c, p. 63) 
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Por último, a EGR-03 e a EGR-04 afirmaram que, por suas áreas de interesse no 

período do curso de Pedagogia serem outras, elas acabaram não participando de nenhuma outra 

experiência que se relacionasse à docência com bebês. 

É importante salientar que a participação dos sujeitos em outras experiências tem 

correspondência com os seus interesses pessoais, mas, também, com a oferta de atividades a 

eles direcionadas. Sendo que essa oferta pode repercutir diretamente nos interesses dos 

estudantes. Em outras palavras, o que busco salientar é que ao ser ampliada a oferta de 

atividades que contemplem a docência com bebês, aumentam as oportunidades dos estudantes 

entrarem em contato com esta temática, o que, consequentemente, pode suscitar neles um 

interesse maior pelo tema. De modo contrário, de nada adiantaria o estudante ter o interesse 

pelo tema, se dentro e fora das disciplinas do currículo do curso, não fossem oferecidas 

oportunidades que favorecessem o conhecimento teórico e/ou desenvolvimento de habilidades 

e valores relativos à docência com bebês. 

Além de todas as informações apresentadas até aqui, os egressos também 

apontaram algumas outras fragilidades do curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC que 

para eles limitaram suas formações em relação à docência com bebês.  

Em primeiro lugar, vale destacar que, em geral, os egressos consideraram que a 

quantidade de disciplinas da área de Educação Infantil é pequena, tanto as disciplinas 

obrigatórias quanto as optativas: 

 
Nós temos poucas disciplinas voltadas para a Educação Infantil. Eu acho que voltada, 

voltada mesmo para esse segmento, nós temos essas duas que eu citei e o estágio. 

(EGR-03) 

 

[...] eu não sei se tem agora, mas no tempo que eu fiz não tinha muitas disciplinas 

optativas para a Educação Infantil em si. (EGR-05) 

 

Para os egressos, a pouca quantidade de disciplinas dificulta o aprofundamento dos 

estudos da área, assim como não oportuniza a inclusão de temáticas relacionadas aos bebês. A 

maioria deles lamentou essa falta e indicou a urgência de novas disciplinas nessa área para que 

as especificidades dos bebês e de sua educação possam ser contempladas no currículo do curso 

de Pedagogia: 

 

É uma pena não terem mais disciplinas na área, inclusive como optativas também [...] 

eu acho que a gente precisava de mais uma ou duas disciplinas para dar conta dessa 

especificidade. (EGR-04) 

 
Eu acho que precisava ser mais explorado esse lado da criança pequena, do bebê, 

sabe? Eu acho que poderia focar mais. De repente até uma disciplina mais específica 

sobre isso, para quem tem interesse e tudo. (EGR-06) 



134 

 

A EGR-03, ao argumentar sobre a ampliação da oferta de disciplinas, chamou 

atenção para o fato de que, em sua experiência, a disciplina Educação Infantil era ofertada 

geralmente em horários que limitavam a participação dos estudantes que trabalhavam o dia 

inteiro ou em um dos períodos (manhã ou tarde). Por isso, ela destacou que é necessária não só 

a inclusão de novas disciplinas para que os alunos possam estudar sobre a docência com bebês, 

mas, também, a necessidade dessas disciplinas serem ofertadas em diferentes horários, 

ampliando a possibilidade de participação dos estudantes, principalmente, os trabalhadores. 

Além da oferta de disciplinas, outra fragilidade destacada pelos egressos que se 

relaciona com a estrutura curricular do curso de Pedagogia foi a problemática das disciplinas 

da área de Educação Infantil não serem obrigatórias para o curso noturno: 

 

Tem o problema dessa divisão entre o diurno e o noturno. Sempre achei problemático 

porque muitas vezes o aluno do noturno é o aluno que já está inserido no mercado de 

trabalho e não tem acesso a essa disciplina. (EGR-03) 

 

[...] o pessoal do noturno, não sei como é que está agora, se mudou alguma coisa, mas 

o curso noturno, as pessoas faziam como optativa e eram geralmente as que 

trabalhavam com a Educação Infantil. Então, eu acho que era uma perda grande para 

a formação deles não ter isso, mesmo já atuando. (EGR-04) 

 

Os egressos enfatizaram que no curso noturno era comum encontrar estudantes que 

já atuavam em creches como estagiários ou, até mesmo, como professores. Segundo eles, como 

as disciplinas da área de Educação Infantil não eram obrigatórias para os estudantes do noturno, 

muitos desses estudantes podem ter concluído o curso de Pedagogia sem ter entrado em contato 

com as temáticas relacionadas à Educação Infantil e, muito menos, com as temáticas 

relacionadas à docência com bebês. 

Os egressos também reforçaram que a formação na área da Educação Infantil deixa 

muito a desejar no que diz respeito às experiências práticas e que essa fragilidade é totalmente 

aplicável às práticas com bebês: 

 

Eu acho que a fragilidade é mais essa mesmo: a questão da vivência. Da vivência dos 

alunos com essa faixa etária. A interação mesmo. Deles poderem ter um acesso pelo 

menos a esse espaço. De conhecer mesmo. Visitar um berçário e tudo. Aqui, tu já viu 

alguma visita ao berçário? Eu nunca vi! (EGR-06) 

 

Segundo os egressos, tanto a ausência de estudos teóricos sobre a docência com 

bebês, quanto a ausência de experiências práticas em turmas de bebês corroboram para uma 

aversão ao contato com os bebês e crianças bem pequenas por parte dos estudantes do curso de 

Pedagogia: 
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Eu acho que as pessoas, alunos da faculdade, eu acho que eles têm até medo, um 

medo excessivo do bebê, ninguém quer pegar em bebê, tem medo. E eu acho que dá 

para quebrar esse medo, sabe? (EGR-02) 

 

Na época da turma do estágio, eu lembro que tinha Infantil II e Infantil III e a briga 

de todo mundo era pelo Infantil IV e o Infantil V. É uma indisposição, eu acho que 

por medo do desconhecido, por medo de não saber como se comportar, de não saber 

como trabalhar com os bebês. Acaba que existe esse distanciamento. Talvez o 

preconceito das pessoas seja exatamente por não conhecer o que acontece na realidade 

da Educação Infantil mais voltada para os bebês de um ano. (EGR-06) 

 

Refletindo sobre os motivos que provocam o desinteresse dos estudantes de atuar 

junto aos bebês e às crianças bem pequenas, também foi possível compreender melhor o 

processo que denominei ciclo de invisibilidade dos bebês, a saber: as disciplinas do curso não 

contemplam temas relacionados à docência com bebês, isto dificulta a apropriação de elementos 

sobre esse tema e, portanto, a quebra de preconceitos relacionados a ele; por possuírem poucos 

conhecimentos, habilidades e valores sobre esse tema e persistir uma visão preconceituosa 

sobre a docência com bebês, o interesse dos estudantes por essa docência é enfraquecido; por 

não ser expressivo o interesse dos estudantes, não há mobilização para a inclusão de estudos 

teóricos e de experiências práticas com bebês no currículo do curso de Pedagogia; sem a devida 

inclusão no currículo do curso, volta-se ao estágio inicial deste ciclo. 

O resultado desse constante ciclo de invisibilidade dos bebês no curso de Pedagogia 

é que a cada semestre são formados vários profissionais habilitados para atuar junto aos bebês, 

mas que em seus processos formativos não discutiram ou vivenciaram a prática docente com 

crianças de zero a dezoito meses. 

Por fim, a última fragilidade foi apontada unicamente pelo EGR-01, por ela se 

relacionar diretamente com a sua condição de “homem no berçário”: 

 
O fato de eu ser um homem na Educação Infantil nunca foi nem dialogado e eu ser 

homem no berçário nunca foi nem colocado em questão. Então, eu ainda coloco isso 

como uma defasagem da nossa formação. É como se aquela formação fosse dada para 

um gênero específico. [...] Eu não falo “homem” dentro de uma lógica machista, mas 

é porque a fala era para as Pedagogas. Eu me sentia meio tenso, porque nada era 

voltado para mim. Era voltado para as Pedagogas e eu no berçário nunca nem foi 

cogitada a possibilidade. 

 

O egresso ressalta o sentimento de tensão, revelando desconforto por não se sentir 

incluído nas discussões relacionadas à Educação Infantil. E o direcionamento desses debates ao 

público feminino foi apontado por ele como uma defasagem25 da formação da área da Educação 

Infantil no curso de Pedagogia da FACED-UFC. 

                                                           
25 É interessante lembrar que essa problemática já não foi considerada pelos discentes que vivenciam o curso de 

Pedagogia da FACED-UFC atualmente, os quais consideraram como um aspecto positivo da formação no curso, 

exatamente, a não discriminação de gênero em relação às aprendizagens da área da Educação Infantil. 
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Pensando na superação das fragilidades por eles apontadas, os egressos fizeram 

algumas proposições. 

Primeiramente, foi indicada a necessidade do curso de Pedagogia estar aberto ao 

diálogo com os egressos para a avaliação da formação que a eles foi oferecida e, a partir disso, 

serem pensadas as mudanças necessárias. Sobre este aspecto o EGR-01 ressalta: 

 
Se eu quiser entender a educação que eu apliquei há dez anos atrás, então eu tenho 

que dialogar com as pessoas que foram formadas há dez anos atrás. (EGR-01) 

 

A escuta dos egressos foi indicada não só para fins de avaliação da formação, mas 

também como meio de proporcionar aos estudantes do curso de Pedagogia o contato com 

profissionais que já atuam em turmas de bebês, através de convites para diálogos abertos sobre 

suas atuações. Segundo eles, esses diálogos poderiam favorecer a relação entre a teoria e a 

prática desde os primeiros semestres do curso.  

Pensando na fragilidade da relação entre a teoria e a prática, em suas sugestões, os 

egressos reforçaram a importância de serem incluídas experiências práticas com bebês: 

 

Eu acho que não só para a Educação Infantil, mas para o curso como um todo, é o que 

eu venho batendo na tecla desde o começo da entrevista, eu acho que esse curso 

precisa de uma carga horária prática, certo? Precisa de uma carga horária prática. [...] 

tipo: eu fiz um acúmulo aqui na teoria e agora eu vou ver isso que eu acumulei lá na 

prática. Então eu vou lá para a sala dos bebês, junto com uma professora, vou lá para 

a escola e vou vivenciar tudo isso aqui que eu sistematizei de conteúdo teoricamente. 

(EGR-03) 

 

Observações como essa corroboram com a posição de Azevedo (2013), ao chamar 

atenção para a importância das experiências práticas: 

 
não desconsideramos, de maneira alguma, a importância das discussões teóricas, mas 

temos clareza de que elas, por si só, não terão efeito esperado, se não forem 

significadas por meio do oferecimento de exemplos práticos e não como ‘receitas’ 

para serem ‘aplicadas’ acriticamente pelos professores no espaço da instituição. 

(AZEVEDO, 2013, p. 169) 

 

Para que sejam viabilizados o contato com a realidade profissional e as experiências 

práticas com os bebês, os egressos indicaram a importância de ser construída uma escola de 

aplicação vinculada à FACED-UFC: 

 
Eu acho que uma coisa importantíssima, que a minha graduação inteira, por causa do 

movimento estudantil, eu bati na tecla, é que a Universidade tenha sua própria creche 

e escola de aplicação. [...] o desafio de conseguir unir a prática, ele envolve muito a 

criação de uma escola na própria Universidade. (EGR-03) 

 

Na época que eu era estudante de graduação, a gente notava muito a necessidade de 

ter uma instituição especificamente ligada a Faculdade de Educação para trabalhar 

com Educação Infantil, com bebês etc. (EGR-04) 
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Para eles, as principais vantagens de uma escola de aplicação vinculada à FACED-

UFC, cuja localização fosse nas proximidades da Faculdade, seriam: o contato mais próximo 

com bebês e crianças bem pequenas; a possibilidade de realizar observações, experiências de 

estágios e projetos de extensão; e a facilitação do acompanhamento dos estágios 

supervisionados, já que não seria necessário o deslocamento das professoras formadoras entre 

várias instituições.  

Além dessas vantagens, também foi destacado que a escola de aplicação seria 

importante para os estudantes que não têm condições financeiras para custear o deslocamento 

até às instituições onde são realizados os estágios supervisionados. Eles também entendem que, 

para os estudantes que têm filhos seria bem vantajoso ter essa instituição próxima à FACED, 

pois eles poderiam contar com esse espaço de cuidado-educação para as suas crianças e, assim, 

poderiam dar continuidade aos seus estudos. 

A última proposição feita pelos egressos, e que já foi mencionada anteriormente, é 

a inclusão de novas disciplinas na área de Educação Infantil. Levando em consideração a 

possibilidade de incluir uma disciplina específica sobre a docência com bebês, os egressos 

apontaram alguns conhecimentos que nela deveriam ser contemplados: 

1) Legislação específica sobre turmas de bebês e creches; 

2) A identidade do professor de bebês; 

3) Ética na docência com bebês; 

4) Relação professor-família; 

5) Desenvolvimento Infantil: aspectos do desenvolvimento dos bebês 

(destacando-se a motricidade e a afetividade); 

6) Psicomotricidade: tônus muscular e coordenação motora; 

7) Saúde e bem-estar: dentição, alimentação, febre, cólicas, sono, digestão, 

higienização, prevenção de doenças, primeiros socorros. 

8) Materiais pedagógicos para crianças de até 18 meses: brinquedos, materiais 

de pintura e livros. 

9) Atividades específicas para bebês, como: estímulos sensoriais, contação de 

histórias, musicalização infantil, brincadeiras, cesto dos tesouros, vídeos, 

atividades de pintura, circuitos motores. 

Para os egressos, a importância de discutir a docência com bebês no decorrer do 

curso de Pedagogia se justifica pelo fato de que esta é uma das possibilidades de atuação do 

Pedagogo: 



138 

 
[...] porque é nossa área de atuação. A gente entra na Pedagogia, a gente pode ser um 

pesquisador, várias coisas. Mas, a base do curso de Pedagogia, a base dele é a 

formação para a docência. Uma vez que essas crianças estão inseridas dentro da 

escola, a gente precisa estar preparado também. Não adianta a gente estar preparado 

só para alfabetizar, a gente tem que estar preparado para as necessidades e para 

entender as capacidades daquelas crianças. (EGR-03) 

 

Sendo uma área de atuação do Pedagogo, os egressos consideraram que este 

profissional precisa ter uma formação que o ajude a compreender as especificidades da 

educação dos bebês, até mesmo para superar as visões equivocadas sobre essa prática docente:  

 
Eu sou a prova viva de como a gente precisa necessariamente ter uma formação 

específica para lidar com isso. Porque, como eu já falei, o povo acha que é só ir lá, 

que é só para dar banho, só para ter os cuidados básicos e não tem essa perspectiva de 

que a criança desde que nasce, ela vai aprendendo com estímulos variados etc. Então 

eu acho que seria importante sim, se tivesse algo específico. (EGR-04) 

 

Os egressos apontaram mais uma vez que a falta de compreensão das 

especificidades dos bebês e do papel do professor de bebês faz com que os profissionais evitem 

o exercício docente com crianças tão pequenas: 

 
Na creche o ultimo espaço que as pessoas querem estar é o berçário. É o mais curioso! 

Todas entravam e eram jogadas para o berçário e depois eram jogadas para outra turma 

porque elas não suportavam a ideia de estar lá no berçário. Porque elas achavam — 

na palavra delas lá e na palavra de algumas pessoas aqui — que a gente não tem que 

passar o dia limpando cocô de menino, ou seja, elas não entendem o papel do 

pedagogo no berçário. (EGR-01) 

 

Na própria Prefeitura [...] os próprios professores do Ensino Fundamental, eles têm 

preconceito com os professores da Educação Infantil, principalmente, com o professor 

de creche e, pior ainda, com o professor de bebês. Por quê? Porque eles acham que 

não faz nada. [...] Então, a gente vê que tem esse certo tipo de preconceito e isso 

acontece também dentro da Universidade, entendeu? [...] na Educação Infantil tem 

disso: o cuidar e o educar. Você não pode dissociar. Ao mesmo tempo que você está 

educando, você está cuidando. [...] tem muita gente que não quer fazer esse papel do 

cuidado, porque acha que vai estar sendo mãe [...] você vê que realmente existe esse 

preconceito dentro da escola. E dentro da Universidade também existe, dos próprios 

alunos. (EGR-06) 

 

Os egressos enfatizaram que somente a partir de uma formação que contemple as 

especificidades da docência com bebês esses preconceitos — existentes dentro e fora da 

Universidade — poderiam ser quebrados, oportunizando um novo olhar para essa atuação 

docente: 

 
[...] no momento que se quebra esse pensamento que foi colocado nas nossas cabeças, 

desde muito tempo, se abre uma oportunidade dessa profissão. Abre a oportunidade 

para a gente vivenciar essa profissão como profissional, como professor, não como 

babá de criança. (EGR-02) 
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Por fim, eles destacaram a urgência de mudanças no curso de Pedagogia presencial 

da FACED-UFC para que os futuros pedagogos tenham o mínimo de subsídios teóricos e 

práticos para realizarem um bom trabalho com as crianças de zero a dezoito meses. 

 

4.4 Interfaces entre as perspectivas dos sujeitos sobre a formação para a docência com 

bebês no curso de Pedagogia da FACED-UFC 

 

Nos tópicos anteriores foram apresentadas as perspectivas de cada grupo de sujeitos 

sobre as contribuições do curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC para a formação 

inicial de professores visando a docência com bebês. Tendo como base esse conjunto de 

informações, a seguir apresento um consolidado dessas perspectivas, dando destaque à algumas 

semelhanças e diferenças entre as avaliações dos três grupos de sujeitos. 

Primeiramente, é possível destacar que, em geral, os sujeitos consideraram que o 

curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC ofereceu/oferece uma boa formação inicial na 

área da Educação Infantil, sobretudo, no que diz respeito ao embasamento teórico sobre esta 

área de atuação. Por outro lado, ao analisarem essa formação tendo como foco específico a 

docência com bebês, os três grupos apresentaram uma avaliação não tão positiva. De forma 

unânime, os sujeitos evidenciaram que o referido curso não tem contemplado suficientemente 

o estudo sobre a docência com crianças de zero a dezoito meses. 

Nas avaliações dos sujeitos dessa pesquisa, é reconhecido que o curso de Pedagogia 

presencial da FACED-UFC oferece, sim, algumas contribuições para a formação do professor 

de bebês, tendo sido apontados alguns conhecimentos sobre a educação de bebês oportunizados 

nas disciplinas do curso — em especial nas da área da Educação Infantil — e em algumas 

experiências além das disciplinas — tais como nas reuniões do FEIC. Porém, os sujeitos 

alertaram que essas contribuições são ainda bastante limitadas para uma boa formação deste 

professor. 

O reconhecimento que o referido curso de Pedagogia oferece contribuições para a 

formação inicial de professores de bebês, ao mesmo tempo em que é frisada a insuficiência 

dessas contribuições, é algo significativo, pois, sem retirar a importância da formação que nele 

tem sido oferecida, coloca em pauta a necessidade de que ela seja aprimorada para que se torne 

mais efetiva e transformadora da prática docente.  

Para os sujeitos, contemplar a docência com bebês no curso de Pedagogia é de 

fundamental importância, pois eles reconhecem que os bebês e seus processos educativos 

possuem especificidades próprias que merecem ser estudadas de modo aprofundado e 
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sistemático. Eles justificaram a necessidade desse estudo principalmente pelo fato da docência 

com bebês ser uma área de atuação do pedagogo, logo, consideram que este profissional precisa 

ter o devido preparo para lidar com crianças tão pequenas. Essas considerações se articulam 

com a ideia de Cordão (2013), que defende que os aspectos específicos da docência com bebês 

e crianças bem pequenas devem ser trabalhados ainda na formação inicial para que essa 

formação responda às exigências da prática educativa cotidiana com esses sujeitos. 

É importante esclarecer que, ao mencionarem a necessidade de preparação do 

pedagogo para esse trabalho, os sujeitos da pesquisa não apresentaram a compreensão de que a 

formação inicial por si só tem que dar conta deste preparo profissional.  Na verdade, o que foi 

possível compreender a partir de suas perspectivas é que não é aceitável que ao término do 

curso de Pedagogia o estudante não tenha construído minimamente um conjunto de 

conhecimentos capaz de orientar suas primeiras ações juntos aos bebês em uma instituição de 

Educação Infantil. A ideia que foi fortalecida ao longo de toda a pesquisa é que, se o curso de 

Pedagogia se propõe a formar professores de Educação Infantil e dentro desta formação também 

está compreendida a formação de professores de bebês, então, por obrigação, o curso tem que 

promover a apropriação de uma base consistente de conhecimentos teóricos e práticos 

relacionados à educação das crianças de zero a dezoito meses. 

A preocupação de que o curso de Pedagogia da FACED-UFC ofereça uma 

formação consistente para a docência com bebês foi uma das grandes semelhanças percebidas 

nas avaliações dos sujeitos. Relacionado a isso, eles destacaram alguns conhecimentos que 

consideram importantes para essa formação, sendo indicados pelos três grupos os 

conhecimentos sobre: saúde e bem-estar dos bebês; primeiros socorros; e desenvolvimento 

infantil (com foco nos bebês). Conforme apresentado no quadro teórico desta pesquisa, esses 

três conjuntos de conhecimentos também constituem a base teórica que Machado (1998) 

apontou como necessária para uma boa formação de professores da Educação Infantil.  

Mas, se diferenciando desses anseios, o que foi evidenciado nas avaliações dos três 

grupos de sujeitos é que a formação para a docência com bebês no curso de Pedagogia 

presencial da FACED-UFC tem apresentado como características a superficialidade dos 

conhecimentos e a carência de experiências práticas com as crianças de zero a dezoito meses. 

É possível afirmar que a superficialidade dos conhecimentos decorre 

principalmente do modo como os conteúdos são trabalhados nas diferentes disciplinas do curso. 

Nas disciplinas iniciais, dedicadas aos fundamentos da educação, e em outras disciplinas que 

não fazem parte da área da Educação Infantil, as teorias e conceitos são abordados sem que 

sejam realizadas as devidas relações com os processos educativos das crianças de zero a cinco 
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anos, logo, a docência com bebês não é discutida nessas disciplinas. Essa característica da 

formação é identificada em outros cursos de Pedagogia investigados por Kishimoto (2005), nos 

quais ela notou que: 

 
[...] a estrutura curricular, inchada pelo conjunto de disciplinas de formação do 

pedagogo, prima pela falta de especificidade, com disciplinas de formação geral 

repetidas nos quatro semestres; outras, apresentam uma sucessão de fatos lineares que 

se iniciam nos primórdios da civilização até os tempos atuais, sem foco na Pedagogia 

da Infância e nas construções/desconstruções de cada tempo. O desenvolvimento e a 

aprendizagem, tratados de forma teórica e positivista, não contemplam o contexto da 

criança até os seis anos (BRUNER, 1996), não focam seus saberes, as questões de 

subjetividade, pluralidade e diversidade culturais, gênero, classe social e etnia 

(MACNAUGHTON, 2000). A superposição e a fragmentação de conteúdos são 

constantes, sem eixos integradores para a formação do adulto, futuro(a) professor(a), 

e da criança. 

 

Em outra publicação, a autora complementa esta ideia ao afirmar que, em 

detrimento de saberes históricos, filosóficos e sociológicos, os quais na maioria das vezes não 

são integrados a outros saberes, muitos cursos de formação acabam não enfocando 

conhecimentos mais específicos relacionados às crianças e à Educação Infantil (KISHIMOTO, 

2002).  

A forma como os conteúdos são trabalhados nas próprias disciplinas da área da 

Educação Infantil também resulta na superficialidade dos conhecimentos sobre a docência com 

bebês. Por serem abordados de forma ampla, contemplando a educação das crianças de zero a 

cinco anos como um todo, os conhecimentos da área não dão conta das particularidades dos 

bebês e da complexidade da ação docente com esses sujeitos e acabam priorizando os saberes 

sobre as crianças maiores (da pré-escola). Essas características são similares às que Bragatto 

(2013) denominou de elementos excludentes, que seriam os aspectos da formação acadêmica 

que dificultam as aprendizagens para o trabalho docente em creches, dentre os quais ela também 

destacou a falta de aprofundamento e a primazia do estudo sobre as crianças maiores. 

Para os sujeitos desta pesquisa, a abordagem ampla dos conhecimentos nas 

disciplinas da área da Educação Infantil tem relação direta com a quantidade de disciplinas da 

área (obrigatórias e optativas) e com as cargas horárias dessas disciplinas, que são consideradas 

pequenas para a quantidade de conteúdos que nelas precisam ser abordados. 

Esta problemática da quantidade de disciplinas e da carga horária disponível 

também é apontada pelos sujeitos como um fator que contribui para que o curso seja 

caracterizado pela carência de experiências práticas com os bebês. Tendo em vista que a área 

da Educação Infantil ocupa um pequeno espaço na carga horária total do curso de Pedagogia 
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da FACED-UFC, o contato real com turmas de bebês e o desenvolvimento de atividades 

práticas com as crianças de zero a dezoito meses acabam não sendo viabilizados.  

Essa carência de experiências práticas durante a formação no curso de Pedagogia 

também é denunciada por Kishimoto (2002) ao alertar que, comparando o curso de Pedagogia 

com cursos como o de Veterinária, constata-se que nesse último é oferecido mais tempo de 

contato do formando com seu objeto de estudo do que nos cursos de formação de professores, 

ou seja, para a autora emprega-se mais tempo no contato com animais do que na observação e 

práticas com as crianças. 

Os três grupos de sujeitos avaliaram também que a área da Educação Infantil ocupa 

um pequeno espaço no currículo do curso de Pedagogia e que a inclusão de novas disciplinas 

da área muitas vezes é dificultada pelas fortes disputas entre os departamentos da FACED-

UFC. Para os sujeitos, essas disputas são prejudiciais à formação do aluno exatamente por 

dificultarem a reformulação do currículo e as tentativas de que ele atenda as reais necessidades 

formativas dos estudantes, como no caso do anseio por estudos sobre os bebês e sua educação. 

Essa necessidade de reformulação do currículo, especialmente no que concerne à 

inclusão de disciplinas específicas que contemplem os bebês e seus processos educativos, foi 

uma semelhança muito marcante nas avaliações feitas pelos grupos de sujeitos. Para eles, a 

modificação do currículo é uma das alternativas viáveis para a superação de fragilidades na 

formação inicial de professores visando a docência com bebês e se constitui como uma demanda 

urgente. 

Em relação às diferenças entre as avaliações desses grupos, é interessante apontar 

que, no geral, essa não foi a tônica. As ideias apresentadas por eles foram muito semelhantes, 

sendo as diferenças notadas entre suas avaliações bem mais relacionadas às ênfases dadas a 

alguns elementos, do que propriamente ao conteúdo expresso nas falas. 

Foi possível observar, por exemplo, que nas entrevistas dos discentes, ao relatarem 

sobre o conjunto de conhecimentos que julgam ser necessário para a formação de professores 

de bebês, houve maior ênfase aos conhecimentos sobre saúde e bem-estar dos bebês, enquanto 

o grupo de egressos deu ênfase aos conhecimentos sobre os materiais pedagógicos e atividades 

específicas para bebês. 

 É possível levantar a hipótese de que essas ênfases têm correspondência com o tipo 

de insegurança predominante em cada grupo de sujeitos. Isto porque, para os discentes que 

ainda não tiveram o contato direto com bebês e que nunca realizaram qualquer prática de 

cuidado-educação com esses sujeitos, aprender sobre a troca de fraldas, o banho e a alimentação 

parece tornar-se mais urgente do que para os egressos, que possivelmente já superaram essa 
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lacuna da formação no decorrer de suas próprias práticas docentes. Já no caso dos egressos, a 

preocupação com os conhecimentos relacionados aos materiais pedagógicos e aos tipos de 

atividades específicas para os bebês parece se mostrar mais acentuada, pois, provavelmente, a 

falta deles continua a prejudicar suas práticas cotidianas, uma vez que esses conhecimentos não 

necessariamente são aprendidos no “dia-a-dia” das instituições. 

Outra diferença das ênfases dadas pelos sujeitos diz respeito à carência de 

experiências práticas com bebês durante a formação no curso de Pedagogia presencial da 

FACED-UFC. Apesar dos três grupos terem reconhecido essa carência e terem apontado a 

necessidade de sua superação, essa problemática foi especialmente realçada pelos grupos de 

egressos e discentes, tendo menor ênfase no grupo composto pelas docentes. 

Foi interessante notar que um número considerável de egressos e discentes se 

referiram a essa fragilidade afirmando haver uma “ausência de experiências práticas com bebês 

no curso de Pedagogia”, ou seja, uma completa falta dessas experiências, e não somente uma 

insuficiência. Essa consideração chamou atenção porque ela foi pronunciada inclusive por 

alguns discentes que chegaram a ter um contato mais direto com bebês durante a sua formação, 

quer tenha sido através da atividade de estágio ou em atividades desenvolvidas na 

brinquedoteca da FACED-UFC. O que isso parece revelar é que as experiências práticas com 

bebês que têm sido oportunizadas no curso de Pedagogia da FACED-UFC ainda são tão restritas 

— seja pela quantidade de experiências ou pelo tempo dedicado a elas — que além de serem 

desconhecidas por muitos sujeitos, sequer são lembradas ou consideradas significativas por 

alguns sujeitos que as vivenciaram. 

Também é importante destacar que os egressos e discentes ponderaram sobre os 

efeitos da carência de experiências práticas com os bebês no decorrer da formação e apontaram-

na como um dos motivos que geram uma aversão ao contato com os bebês e crianças bem 

pequenas por parte dos estudantes do curso, mesmo durante o estágio em Educação Infantil. 

Também foram esses dois grupos de sujeitos que indicaram a construção de uma escola de 

aplicação vinculada a FACED-UFC como alternativa para a superação dessa fragilidade, 

explicitando os principais motivos que os levam a considerar essa alternativa como 

“importante” e “essencial”:  o contato mais próximo com bebês e crianças bem pequenas; a 

possibilidade de realizar observações, experiências de estágios e projetos de extensão; a 

facilitação do acompanhamento dos estágios supervisionados etc. 

É necessário salientar que, ao serem destacadas tais informações das avaliações dos 

egressos e dos discentes, não está sendo ignorada ou desvalorizada a preocupação apresentada 

pelas docentes de que os estudantes devam vivenciar experiências práticas com os bebês 
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durante a sua formação. O intuito dessas informações é mostrar que a preocupação dos egressos 

e discentes com esta problemática acaba se manifestando de um modo mais acentuado, 

provavelmente porque são esses sujeitos que sentem diretamente os efeitos da falta dessas 

experiências na formação inicial. 

Além dessas ênfases, outra diferença que foi possível perceber é que nas avaliações 

dos egressos não foi reconhecida nenhuma inciativa na perspectiva de contemplar a docência 

com bebês no currículo do curso de Pedagogia da FACED-UFC, enquanto nas avaliações das 

docentes e dos discentes já foram consideradas algumas mudanças sucedidas no curso que 

representaram melhorias para a formação inicial de professores visando a docência com bebês, 

a saber: 

1) A inclusão do tópico de discussão “educação de bebês” e do seminário “O 

trabalho com bebês em creches” no programa da disciplina Propostas 

Pedagógicas e práticas de Educação Infantil; 

2) A prioridade dada as instituições de EI que possuem turmas de creche, 

oportunizando o contato com crianças de um ano durante a atividade de Estágio: 

Educação Infantil; 

3) A criação da Brinquedoteca da FACED-UFC; 

4) A formação de grupos de estudos específicos sobre a educação de bebês;  

5) A aprovação de uma disciplina optativa sobre “Propostas pedagógicas e práticas 

para a educação de bebês e crianças bem pequenas”. 

Lembrando que essas iniciativas foram adotadas recentemente — há cerca de um 

ano e meio ou dois anos, conforme os relatos dos discentes e das docentes — torna-se 

compreensível que os egressos não tenham reconhecido nenhuma delas. 

Levando em consideração todas as informações apresentadas pelos sujeitos desta 

pesquisa, é necessário afirmar que o curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC tem o 

desafio de continuar ampliando suas contribuições para a formação inicial de professores 

visando a docência com bebês, de modo que a prática docente desenvolvida pelo pedagogo 

formado por este curso não seja semelhante à prática de um profissional sem formação 

específica. Como afirmam Gobatto e Barbosa (2017, p. 32), é extremamente necessário 

“compreender que os bebês nos apresentam um outro modo de ser ‘criança’, de conceber uma 

‘escola’, de viver um ‘currículo’ e de enxergar a ‘docência’, sobre a qual precisamos aprender 

e também respeitar.” 
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5 CONSIDEAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa buscou contribuir com o debate acerca da formação dos professores 

de bebês, tendo como objetivo principal analisar as contribuições do curso de Pedagogia 

presencial oferecido pela FACED-UFC para a formação inicial de professores visando a 

docência com esses sujeitos, a partir das perspectivas de docentes, discentes e egressos do curso. 

O estudo desse tema se justifica pela sua relevância e atualidade, pois, sendo a 

educação de bebês uma demanda social contemporânea que tem se fortalecido nas últimas 

décadas, pensar a formação inicial dos professores que irão atuar junto às crianças de zero a 

dezoito meses torna-se profundamente necessário. 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com três docentes da área de Educação Infantil da FACED-UFC, 

19 discentes dos semestres finais do curso de Pedagogia (diurno e noturno) e seis egressos desta 

Faculdade que já atuaram ou atuam como professores de bebês. Ouvir as perspectivas e 

avaliações desses diferentes sujeitos foi de fundamental importância e elas constituíram a base 

principal das ideias que aqui foram apresentadas. 

Algo que merece ser destacado é que os três grupos de sujeitos da pesquisa 

apresentaram muitas concordâncias em suas perspectivas e avaliações, o que é interessante, 

pois, elas se mostraram bastante coerentes com o que vem sendo defendido pelos profissionais, 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 1 – “Para educar bebês é necessária uma 

formação consistente.” 
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pesquisadores, movimentos sociais e em importantes documentos legais da área da Educação 

Infantil. Ao mesmo tempo, ter ouvido falas tão similares, que amiúde denunciaram deficiências 

e fragilidades presentes no curso de Pedagogia da FACED-UFC, foi preocupante, pois, levantou 

a hipótese de que essas vozes habitualmente não são ouvidas no cotidiano desta instituição. 

Através dessa pesquisa, foi possível evidenciar que o curso de Pedagogia presencial 

da FACED-UFC não tem contemplado efetivamente o estudo sobre a docência com bebês. 

Embora os sujeitos desta investigação, em geral, tenham considerado que o curso oferece uma 

boa formação para aqueles que pretendem exercer a docência na etapa da Educação Infantil, foi 

explicitado que são oferecidas poucas oportunidades, dentro e fora das disciplinas do currículo 

do curso, que possibilitem aos estudantes de Pedagogia a apropriação de temas importantes 

sobre os bebês e seus processos educativos. Assim, foi revelada a insatisfação dos sujeitos 

relacionada ao preparo do profissional que irá atuar com crianças de zero a dezoito meses. 

Foi possível perceber que a formação oferecida pelo referido curso de Pedagogia 

tem apresentado superficialidade dos conhecimentos sobre a docência com bebês e carência de 

experiências práticas com as crianças de zero a dezoito meses. Tais características parecem ser 

resultantes de diferentes fragilidades relacionadas, principalmente, à organização do currículo 

do curso. 

Nas perspectivas dos diferentes grupos de sujeitos, foi salientado que no curso de 

Pedagogia da FACED-UFC as temáticas relacionadas à docência com bebês, em geral, têm sido 

contempladas restritamente nas disciplinas da área da Educação Infantil, ocupando um pequeno 

espaço dentro da carga horária dessas disciplinas e, na maioria das vezes, sendo abordadas de 

forma ampla/sem aprofundamento. 

Também foi explicitado que o desconhecimento das especificidades das crianças de 

zero a dezoito meses e das particularidades de sua educação, gerado pela forma como tem 

acontecido a formação no curso de Pedagogia da FACED-UFC, causa o sentimento de 

insegurança nos estudantes que, devido a isto, comumente, se mostram indispostos para 

atuarem junto aos bebês em suas experiências de estágio supervisionado ou em suas atuações 

profissionais. 

É possível destacar que, apesar das inúmeras fragilidades apontadas, foi 

reconhecido pelos sujeitos que o curso de Pedagogia da FACED-UFC consegue oferecer 

contribuições para a formação inicial de professores visando a docência com bebês, referentes 

principalmente a alguns conhecimentos teóricos. Essas contribuições foram reconhecidas em 

menor grau pelos egressos, tendo em vista as raras experiências que lhes foram possibilitadas 
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durante a formação que tiveram, e em maior grau pelas docentes e discentes, devido a algumas 

iniciativas recentes para dar visibilidade à educação de bebês no curso de Pedagogia.  

É válido ressaltar que as contribuições oferecidas pelo curso foram consideradas 

importantes, mas em nenhum momento foram julgadas suficientes. Do mesmo modo, as 

mudanças efetivadas na perspectiva de contemplar um pouco mais a docência com bebês no 

curso foram validadas pelas docentes e discentes, mas não foram consideradas suficientes para 

superar todas as fragilidades denunciadas. O que os sujeitos realçaram bastante foi a demanda 

de que sejam ampliadas as experiências no decorrer do curso, curriculares e extracurriculares, 

para que as contribuições para a formação de professores de bebês sejam realmente favorecidas. 

A pesquisa evidenciou também a necessidade dos diferentes sujeitos que integram 

o curso de Pedagogia da FACED-UFC se implicarem nos processos de reformulação curricular 

de modo que, através de negociações e novos consensos, a docência com bebês passe a ter uma 

maior visibilidade no currículo do curso. Nesse processo, é fundamental a abertura para o 

diálogo, pois somente a partir de uma escuta sensível das vozes desses diferentes atores é que 

se torna possível organizar uma proposta curricular que atenda às necessidades formativas dos 

estudantes e que favoreça o trabalho interdisciplinar entre o corpo docente. 

Ao longo de toda esta pesquisa foi explicitada a compreensão de que a docência 

com bebês se constitui uma complexa prática social, que envolve diferentes atores (bebês, 

famílias, professores, gestores etc.) e que é fortemente marcada pelas especificidades das 

crianças de zero a dezoito meses, como por exemplo, a “fala” dessas crianças em suas múltiplas 

linguagens (o movimento, o choro, o riso, o balbucio etc.) que gera a necessidade do professor 

de bebês desenvolver uma observação e uma escuta de forma ainda mais apurada. Levando isso 

em consideração foi defendida a ideia de que o trabalho docente junto aos bebês exige uma 

sólida formação universitária, pois a qualidade dessa formação repercute diretamente na 

qualidade da educação oferecida a essas crianças. 

Foi reforçada, também, a ideia de que a formação do professor é um direito deste 

profissional de ter acesso aos bens educacionais e culturais que lhes ofereçam segurança para 

sua atuação docente, mas também um direito da criança de ter um profissional intelectualmente 

capacitado para melhor atendê-la em suas necessidades (SILVA; ROSSETTI, 2000). Tendo 

isso em vista, o curso de Pedagogia, como um espaço privilegiado para a formação inicial de 

professores de bebês, não pode se eximir do seu compromisso na garantia dos direitos desses 

diferentes sujeitos, logo, não pode desprezar ou secundarizar o estudo sobre a docência com 

bebês em sua proposta de formação. 
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Observando os resultados desta pesquisa, é oportuno destacar alguns elementos que 

podem servir para superação do quadro insatisfatório relacionado à formação inicial de 

professores para a docência com bebês, na perspectiva de que a comunidade da Faculdade de 

Educação da UFC e de outras instituições que ofereçam o curso de Pedagogia possam se 

apropriar desses elementos e pensar as mudanças necessárias e possíveis: 

• Articular um trabalho interdisciplinar, que favoreça o debate sobre a 

educação de bebês nas diferentes disciplinas do curso de Pedagogia;  

• Favorecer a relação teórico-prática desde os semestres iniciais do curso 

através de debates com professores de bebês, visitas às turmas de bebês, 

utilização dos equipamentos da Universidade (brinquedotecas, fraldários e 

escola de aplicação etc.) que houver; 

• Incluir no currículo do curso de Pedagogia pelo menos uma disciplina 

obrigatória sobre os bebês e seus processos educativos; 

• Ofertar disciplinas optativas que contemplem temáticas relacionadas à 

educação de bebês; 

• Garantir experiências práticas junto às crianças de zero a dezoito meses 

através do estágio supervisionado e da criação de projetos de extensão em 

contextos de creche; 

• Ampliar as possibilidades de estudo sobre a educação de bebês através da 

criação/fortalecimento de grupos de estudos e de pesquisas; 

• Estimular a participação dos docentes e discentes em eventos da área da 

Educação Infantil, em especial, aqueles cujo foco específico seja a educação 

de bebês; 

• Organizar e promover eventos científicos com foco na educação de bebês 

no próprio contexto da Faculdade (palestras, seminários, minicursos, etc.); 

• Contratar novos(as) docentes da área da Educação Infantil para viabilizar a 

ampliação da oferta de disciplinas; 

• Criar uma escola de aplicação vinculada ao curso de Pedagogia. 

Na perspectiva de contribuir para a construção de novas pesquisas relacionadas ao 

tema, indico a possibilidade de realização de um estudo comparativo que avalie os saberes e as 

práticas de Pedagogos — professores de bebês — cujas experiências de formação inicial se 

diferenciem em relação à presença ou ausência de estudos teóricos e práticos relacionados à 

docência com bebês, na busca de perceber as influências dessa formação e a existência de 
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diferenças qualitativas nas práticas efetivadas por esses sujeitos às crianças de zero a dezoito 

meses. Indico ainda a necessidade de ser investigada a formação inicial para a docência com 

bebês em cursos de Pedagogia oferecidos à distância, tendo em vista que no Brasil é crescente 

a oferta desses cursos e que neles podem ser enfrentadas outras deficiências e fragilidades para 

essa formação relacionadas às características próprias dessa modalidade de educação. 

Por fim, concluo esta pesquisa apresentando o desejo de que os elementos aqui 

apresentados possam enriquecer os debates sobre a elaboração ou reformulação de currículos 

para o curso de Pedagogia, a fim de que os futuros pedagogos tenham os necessários subsídios 

teóricos e práticos para iniciar o desenvolvimento de uma docência de qualidade junto aos 

bebês.  Espero ainda que essa pesquisa possa contribuir para o desenvolvimento de novos 

estudos de modo que os bebês ganhem cada vez mais visibilidade científica e social.
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APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA PARA AS 

DOCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACED-UFC 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUCAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Em 22 de setembro de 2017. 

 

Prezada Profª.,                                                       

 

A pesquisa intitulada “FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES PARA A 

DOCÊNCIA COM BEBÊS: O CASO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACED-UFC”, será 

desenvolvida pela estudante do curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação 

Brasileira da FACED-UFC, Ana Paula Cordeiro Marques Rodrigues, sob orientação da Profª 

Silvia Helena Vieira Cruz. 

Estas informações estão sendo fornecidas para subsidiar sua participação 

voluntária neste estudo que visa analisar as contribuições do curso de Pedagogia presencial 

oferecido pela FACED-UFC para a formação inicial de professores visando a docência com 

bebês, a partir das perspectivas dos docentes, discentes e egressos do curso.  

A participação de docentes do curso de Pedagogia obedece ao seguinte critério: ser 

docente da área de Educação Infantil. A opção por esse recorte do universo de professores do 

curso de Pedagogia se deu a partir da consideração de que esse conjunto de professores assume 

um papel de destaque na formação inicial de professores para a docência com bebês, visto que, 

o principal foco das disciplinas por eles ministradas é exatamente a aprendizagem e o 

aprofundamento dos conhecimentos sobre a Educação Infantil e sobre a ação docente nessa 

etapa da educação básica.  
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A participação dos docentes na referida pesquisa se dará por meio de entrevistas 

individuiais. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso à pesquisadora para esclarecimento 

de eventuais dúvidas. Contato: Ana Paula Cordeiro Marques Rodrigues, telefone: (85) 

985205253, e-mail: anapaula.cmarques@yahoo.com.br. 

É garantida aos sujeitos da pesquisa a liberdade da retirada de consentimento e o 

abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas pelas pesquisadoras, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum participante. Fica assegurado, também, o direito de ser mantido 

atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao 

conhecimento do pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

  Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material coletados 

somente para esta pesquisa. 

 

Atenciosamente, 

 

Ass: 
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APÊNDICE B – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA PARA OS 

EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACED-UFC 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUCAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Em 25 de setembro de 2017. 

 

Prezada(o), 

 

A pesquisa intitulada “FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES PARA A 

DOCÊNCIA COM BEBÊS: O CASO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACED-UFC”, será 

desenvolvida pela estudante do curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação 

Brasileira da FACED-UFC, Ana Paula Cordeiro Marques Rodrigues, sob orientação da Profª 

Silvia Helena Vieira Cruz. 

Estas informações estão sendo fornecidas para subsidiar sua participação 

voluntária neste estudo que visa analisar as contribuições do curso de Pedagogia presencial 

oferecido pela FACED-UFC para a formação inicial de professores visando a docência com 

bebês, a partir das perspectivas dos docentes, discentes e egressos do curso. 

A participação de egressos do curso de Pedagogia obedece aos seguintes critérios: 

1. Ser egresso do curso de Pedagogia presencial da FACED-UFC;  

2. Ter cursado o currículo de 2007 (Diurno); 

3. Exercer ou ter exercido a docência com crianças de zero a dezoito meses de idade;  

4. Aceitar participar da pesquisa.  

A participação de egressos na referida pesquisa se dará por meio de entrevistas 

individuiais.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso à pesquisadora para esclarecimento 
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de eventuais dúvidas. Contato: Ana Paula Cordeiro Marques Rodrigues, telefone: (85) 

985205253, e-mail: anapaula.cmarques@yahoo.com.br. 

É garantida aos sujeitos da pesquisa a liberdade da retirada de consentimento e o 

abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas pelas pesquisadoras, não sendo divulgada 

a identificação de nenhum participante. Fica assegurado, também, o direito de ser mantido 

atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao 

conhecimento do pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material 

coletados somente para esta pesquisa. 

 

Atenciosamente, 

  

Ass: 
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APÊNDICE C - TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE PARA 

UTILIZAÇÃO DE DADOS
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado por Ana Paula Cordeiro Marques Rodrigues, como participante de 

uma pesquisa intitulada: Formação inicial de professores para a docência com bebês: o caso do 

curso de Pedagogia da FACED-UFC. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia 

atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.  

1- O objetivo/a finalidade principal desta pesquisa é analisar as contribuições do curso de 

Pedagogia presencial oferecido pela FACED-UFC para a formação inicial de professores 

visando a docência com bebês, a partir das perspectivas dos docentes, discentes e egressos 

do curso; 

 

2- A coleta de dados ocorrerá na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, 

localizada no bairro Benfica, no município de Fortaleza - CE, durante o período de 

aproximadamente quatro meses; 

 

3-  Como forma de coletar dados para esta pesquisa, iremos realizar entrevistas individuais 

(gravação de áudio). O tempo de duração das entrevistas individuais podem variar de acordo 

com o sujeito pesquisado, sendo prevista a duração de 1 (uma) hora. 

 

4-  Os benefícios desta pesquisa estão em colaborar com o conhecimento científico na área da 

Educação Infantil, em especial, os conhecimentos sobre a Formação de professores de bebês.  

 

5- Os riscos e desconfortos aos participantes poderão acontecer durante realização das 

entrevistas individuais, podendo ser comunicados ao pesquisador. 

 

6-  Garantimos que as informações conseguidas através da sua participação não permitirão a 

identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pela pesquisa. 

 

7- Assumimos o compromisso de utilizar os dados e ou materiais coletados somente para fins 

didáticos e/ou de pesquisa. Os resultados dessa pesquisa serão publicados e/ou apresentados 

em artigos, em revistas especializadas, em congressos científicos, contribuindo para o 
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fortalecimento e ampliação de conhecimentos sobre a Formação de professores para a 

docência com bebês. 

 

8- Você não receberá nenhum pagamento e nem deve realizar nenhum pagamento para 

participar desta pesquisa; 

 

9-  Poderá a qualquer momento recusar a continuar participando da pesquisa e, também poderá 

retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo; 

 

10- Poderá pedir para saber dos resultados da pesquisa ou receber informações e explicações 

sobre o estudo durante o período em que a pesquisadora estiver na instituição e após esse 

período. 

Caso necessite, segue o endereço da responsável pela pesquisa: 

Nome: Ana Paula Cordeiro Marques Rodrigues      

Instituição: Faculdade de Educação (FACED-UFC) 

Endereço: Rua 115, nº 143, Nova Metrópole – Caucaia - Ceará   

  

Telefones para contato: (85) 985205253 (85) 32135472  

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 horas 

de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

O abaixo assinado _____________________________________________,______anos, 

RG:________________________, declara que é de livre e espontânea vontade que está como 

participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo 

minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

 

             ___/___/__ 

     Nome do participante da pesquisa                                 Assinatura 

 

             ___/___/__ 

          Nome do pesquisador                                                        Assinatura 

 

             ___/___/__ 

Nome do profissional que aplicou o TCLE                                  Assinatura 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PARA OS DISCENTES DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA FACED-UFC 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Pesquisa: Formação Inicial de Professores para a Docência com Bebês: o caso do curso de 

Pedagogia da FACED-UFC. 

Pesquisadora: Ana Paula Cordeiro Marques Rodrigues. 

 

OBS: As informações deste questionário servirão para o conhecimento do perfil dos discentes 

do curso de Pedagogia da FACED-UFC, tema da minha dissertação de mestrado. Sua 

contribuição é muito importante para a condução dessa pesquisa. 

 

1 – DADOS PESSOAIS: 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Idade: ____________  Sexo: ( ) F ( ) M    Telefones:_________________________________  

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Curso de Pedagogia: (   ) Diurno       (   ) Noturno  

Currículo de ingresso no curso: (   ) 2007     (    ) 2014   

Ano de entrada no curso: ______________________ 

Semestre atual: ______________________________ 

   

2 – DADOS SOBRE A FORMAÇÃO  

 

Dentre as disciplinas obrigatórias do curso de Pedagogia, marque apenas as disciplinas já 

cursadas, que na sua perspectiva contribuíram para a sua formação inicial visando à 

docência com bebês (crianças de 0 a 18 meses): 
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  Currículo 2007 - Diurno 

 

2º semestre: 

(   ) Filosofia da Educação II; 

(   ) Psicologia da Educação II – Infância; 

(   ) Sociologia da Educação II; 

(   ) Estatística Aplicada à Educação; 

(   ) Arte e Educação; 

(   ) Informática na Educação. 

 

 
3º semestre: 

(   ) História da Educação Brasileira;  

(   ) Psicologia da Educação III: da Infância 

à Adolescência; 

(   ) Antropologia da Educação;  

(   ) Pesquisa Educacional I; 

(   ) Educação a Distância. 

 

 

4º semestre: 

(   ) Psicologia da Educação IV: da 

Adolescência à Idade Adulta;  

(   ) Estrutura e Funcionamento da Educação 

Básica; 

(   ) Projeto Pedagógico e Práticas 

Curriculares; 

(   ) Didática; 

(   ) Educação Infantil. 

 

 

1º semestre: 

(   ) Filosofia da Educação I; 

(   ) Psicologia da Educação I: 

Fundamentos; 

(   ) Sociologia da Educação I; 

(   ) História da Educação e da Pedagogia; 

(   ) Metodologia Científica. 

 

 

5º semestre: 

(   ) Política Educacional;    

(   ) Organização Social do Trabalho 

Escolar;  

(   ) Letramento e Alfabetização; 

(   ) Docência no Ensino Fundamental; 

(   ) Propostas Pedagógicas e Prática 

de Educação Infantil. 

 

 

 

6º semestre: 

(   ) Organização e Gestão de Espaços 

Educativos não-Escolares; 

(   ) Ensino de Lingua Portuguesa; 

(   ) Ensino de Geografia e História;  

(   ) Estágio: Educação Infantil. 

7º semestre: 

(   ) Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) I; 

(   ) Ensino de Matemática; 

(   ) Ensino de Ciências. 

 

 

 

8º semestre: 

(   )Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC)  II; 

(   ) Lingua Brasileira de Sinais (Libras) I; 

(   ) Estágio: Ensino Fundamental I. 

 

 

 Currículo 2007 - Noturno 

 

1º semestre: 

(   ) Filosofia da Educação I; 

(   ) Psicologia da Educação I: 

Fundamentos; 

(   ) Sociologia da Educação I; 

(   ) História da Educação e da Pedagogia; 
 
 

 

 

2º semestre: 

(   ) Filosofia da Educação II; 

(   ) Psicologia da Educação II – Infância; 

(   ) Sociologia da Educação II; 

(   ) Antropologia da Educação; 

(   ) Metodologia Científica. 

 

 

 

 

3º semestre: 

(   ) História da Educação Brasileira;  

(   ) Psicologia da Educação III: da 

Infância à Adolescência; 

(   ) Estatística Aplicada à Educação I; 

(   ) Informática na Educação. 

 
 
 
 

 

4º semestre: 

(   ) Psicologia da Educação IV: da 

Adolescência à Idade Adulta;  

(   ) Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica; 

(   ) Educação à distância; 

(   ) Educação Popular e de Jovens e 

Adultos. 
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  5º semestre: 

(   ) Política Educacional;    

(   ) Didática; 

(   ) Letramento e Alfabetização; 

(   ) Projetos Pedagógicos e Práticas 

Curriculares; 

 

 

 

 

6º semestre: 

(   ) Docência no Ensino Fundamental; 

(   ) Ensino de Lingua Portuguesa 

(   ) Ensino de Geografia e História 

 

9º semestre: 

(   ) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

I; 

(   ) Estágio: Organização e Gestão de 

Sistemas Escolares I. 

 

 

10º semestre: 

(   ) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

II; 

(   ) Lingua Brasileira de Sinais I (Libras);  

(   ) Estágio: Organização e Gestão de 

Sistemas Escolares II; 

 

 

 Currículo 2014 – Diurno/Noturno 

 

 1º semestre: 

(   ) Filosofia da Educação I; 

(   ) Psicologia da Educação I: Fundamentos; 

(   ) Sociologia da Educação I; 

(   ) Metodologia Científica; 

(   ) História da Educação e da Pedagogia. 

 

 

 

 

2º semestre: 

(   ) Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 

(   ) Filosofia da Educação II; 

(   ) Psicologia da Educação II - Infância; 

(   ) Sociologia da Educação II; 

(   ) Estatística Aplicada a Educação. 

 

 

 

3º semestre: 

(   ) Psicologia da Educação III - Da Infância 

a Adolescência; 

(   ) Antropologia da Educação; 

(   ) Pesquisa Educacional I; 

(   ) História da Educação Brasileira; 

(   ) Educação Infantil. 

 

 

 

4º semestre: 

(   ) Informática na Educação; 

(   ) Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica; 

(   ) Didática; 

(   ) Educação Popular e de Jovens e 

Adultos; 

(   ) Educação Especial. 

 

 

 

5º semestre: 

(   ) Arte e Educação; 

(   ) Organização Social do Trabalho Escolar; 

(   ) Letramento e Alfabetização; 

(   ) Propostas Pedagógicas e Práticas de 

Educação Infantil; 

(   ) Política Educacional. 

 

 

 

6º semestre: 

(   ) Ensino de Língua Portuguesa; 

(   ) Ensino de Geografia e Historia; 

(   ) Organização e Gestão de Espaços 

Educativos Não-Escolares; 

(   ) Estágio: Educação Infantil. 

(   ) Trabalho de Conclusão de Curso I. 

 

 

 

7º semestre: 

(   ) Ensino de Matemática; 

(   ) Ensino de Ciências; 

(   ) Trabalho de Conclusão de Curso II; 

 

 

 

8º semestre: 

(   ) Estágio no Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais 

 

 

7º semestre: 

(   ) Organização Social do Trabalho 

Escolar; 

(   ) Ensino de Ciências. 

(   ) Ensino de Matemática; 

(   ) Arte e Educação; 

 

 

 

 

8º semestre: 

(   ) Organização e Gestão de Espaços 

Educativos não-Escolares; 

(   ) Estágio: Ensino Fundamental I. 
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• Você cursou, no currículo do curso de Pedagogia, alguma(s) disciplina(s) optativa(s) que na 

sua perspectiva contribui/contribuíram para a formação inicial de professores visando a 

docência com bebês? 

(   ) NÃO 

(   ) SIM     

Qual/Quais?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• Se possível, aponte alguns conhecimentos dos quais você se apropriou cursando disciplinas 

do curso de Pedagogia que você acredita serem importantes para a docência com bebês: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• Para você, com exceção das disciplinas do currículo do curso de Pedagogia, alguma outra 

experiência relacionada ao curso contribui para a formação inicial de professores visando a 

docência com bebês? 

(   ) NÃO 

(   ) SIM    

Qual?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• Numa escala de zero a dez, que nota você atribui ao curso de Pedagogia em relação às suas 

contribuições para a formação inicial de professores de bebês? ______________________ 

 

• Você aceitaria participar de uma entrevista individual sobre a contribuição do curso de 

Pedagogia para a formação inicial de professores visando a docência com bebês? 

(   ) NÃO 

(   ) SIM  Quais as suas disponibilidades de horário? 

 

 

Obrigada pela colaboração! 

 

  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

MANHÃ        

TARDE        

NOITE        
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APÊNDICE F - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM AS 

DOCENTES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CURSO DE PEDAGOGIA 

DA FACED-UFC 

 

Data: ____/______/______ 

Horário: _______________ 

Local: ____________________________________________________________________ 

Nome do(a) entrevistado(a): ___________________________________________________ 

Disciplina(s) do setor de estudo de Educação Infantil pela(s) qual/quais é responsável nesse e 

em outros semestres:__________________________________________________________ 

Tempo de docência no curso de Pedagogia: _______________________________________ 

 

Bloco A 

 

1. Que conteúdos você considera importante ter trabalhado com os alunos na disciplina 

“Educação Infantil”? Por quê? 

2. Que metodologia você costuma usar nessa disciplina? Exemplifique. 

3. Para você, como os conteúdos e as atividades trabalhados nessa disciplina favorecem a 

formação para o trabalho docente com bebês? 

4. Que conteúdos específicos trabalhados na referida disciplina, você considera importantes 

para a formação inicial de professores visando a docência com bebês? Explique. 

 

Bloco B 

 

1. Que conteúdos você considera importante ter trabalhado com os alunos na disciplina 

“Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil”? Por quê? 

2. Que metodologia você costuma usar nessa disciplina? Exemplifique. 

3. Para você, como os conteúdos e as atividades trabalhados nessa disciplina favorecem a 

formação para o trabalho docente com bebês? 

4. Que conteúdos específicos trabalhados na referida disciplina, você considera importantes 

para a formação inicial de professores visando a docência com bebês? Explique. 

 

 

Bloco C 
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1. Que conteúdos você considera importante ter trabalhado com os alunos na atividade “Estágio: 

Educação Infantil”? Por quê? 

2. Que metodologia você costuma usar nessa atividade? Exemplifique. 

3. Para você, como os conteúdos e as práticas trabalhados nessa atividade favorecem a formação 

para o trabalho docente com bebês? 

4. Que conteúdos específicos trabalhados na referida atividade, você considera importantes para 

a formação inicial de professores visando a docência com bebês? Explique. 

 

Bloco D 

 

1. Para você, os conteúdos e as atividades trabalhados nas demais disciplinas do currículo do 

curso de Pedagogia favorecem a formação para o trabalho docente com bebês? 

2. Além das disciplinas e atividade do setor de estudos de Educação Infantil, que outras 

disciplinas você considera importantes para a formação inicial de professores para a docência 

com bebês? 

3. Além das disciplinas do currículo do curso, que outras experiências relacionadas ao curso de 

Pedagogia você considera contribuir para essa formação? 

4. Qual a importância que você atribui à formação para o trabalho docente com bebês durante 

o curso de Pedagogia? 

5. Como você avalia a contribuição do curso de Pedagogia para a formação inicial de 

professores visando a docência com bebês? 

6. Tendo em vista a questão anterior, você poderia atribuir uma nota numa escala de 0 a 10? 

7. Se você fosse selecionar conteúdos e atividades para uma disciplina do curso de Pedagogia 

dedicada a formação de professores de bebês, o que você selecionaria? 

8. Na sua perspectiva, o curso de pedagogia enfrenta algum desafio para a formação inicial de 

professores visando a docência com bebês? Explique. 
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APÊNDICE G - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACED-UFC 

 

 

Data: _____/______/______  

Horário: ________________  

Local: ___________________________________________________________________  

Nome do(a) entrevistado(a): __________________________________________________  

 

1. Gostaria que você desse a sua opinião sobre a contribuição do curso de Pedagogia para a 

formação inicial de professores para a Educação Infantil.  

2. Você considera necessário estudar sobre temas relacionados à docência com bebês dentro do 

curso de Pedagogia? Por quê?  

3. Para você, como os conteúdos e as atividades trabalhados nas disciplinas do setor de estudos 

de Educação Infantil favorecem a formação para o trabalho docente com bebês?  

4. Que conteúdos específicos trabalhados nas disciplinas do setor de estudos de Educação 

Infantil, você considera importantes para a formação inicial de professores visando a docência 

com bebês? Explique.  

5. Para você, os conteúdos e as atividades trabalhados nas demais disciplinas do currículo do 

curso de Pedagogia favorecem a formação para o trabalho docente com bebês?  

6. Além das disciplinas do setor de estudos de Educação Infantil, que outras disciplinas você 

considera importantes para a formação inicial de professores para a docência com bebês?  

7. Além das disciplinas do currículo do curso, que outras experiências relacionadas ao curso de 

Pedagogia você considera contribuir para essa formação?  

8. Como você avalia a contribuição do curso de Pedagogia para a formação inicial de 

professores visando a docência com bebês?  

9. Se você pudesse selecionar conteúdos e atividades para uma disciplina do curso de Pedagogia 

dedicada a formação de professores de bebês, o que você selecionaria?  

10. Na sua perspectiva, o curso de pedagogia enfrenta algum desafio (tem deficiências ou 

fragilidades) para a formação inicial de professores visando a docência com bebês? [Caso 

positivo] Quais? Explique melhor. 
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APÊNDICE H - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACED-UFC  

Data: _____/______/______ 

Horário: ________________ 

Local: _____________________________________________________________________ 

Nome do(a) entrevistado(a): ____________________________________________________ 

Ano de conclusão do curso de Pedagogia: _________________________________________ 

Tempo de experiência na Educação Infantil: _______________________________________ 

Tempo de experiência como professor de bebês: ____________________________________ 

Tipo de instituição na qual exerceu a docência com bebês: (   ) Pública  (   ) Privada 

 

1. Gostaria de saber como aconteceu o seu ingresso profissional na Educação Infantil e que 

você pudesse comentar brevemente sobre ele. 

2. Como você se tornou professor(a) de bebês? 

3. Como você se sente/sentiu nessa função? 

4. Gostaria que você desse a sua opinião sobre a contribuição do curso de Pedagogia para a 

formação inicial de professores para a Educação Infantil. 

5. Você considera necessário estudar sobre temas relacionados à docência com bebês dentro do 

curso de Pedagogia? Por quê? 

6. Em sua experiência no curso de Pedagogia, as disciplinas contemplaram conhecimentos 

sobre a docência com bebês? Se sim, quais foram essas disciplinas? 

7. Que conhecimentos sobre a docência com bebês você considera ter construído no decorrer 

do curso de Pedagogia? 

8. Você considera que os conhecimentos construídos no curso de Pedagogia, particularmente 

nas disciplinas específicas da Educação Infantil, contribuíram/contribuem para a sua ação 

docente com bebês? 

9. Além das disciplinas do currículo do curso, alguma outra experiência relacionada ao curso 

de Pedagogia você considera ter contribuído para sua formação tendo em vista a docência com 

bebês? 

10. Se você pudesse selecionar conteúdos e atividades para uma disciplina do curso de 

Pedagogia dedicada a formação de professores de bebês, o que você selecionaria? 

11. Na sua perspectiva, o curso de pedagogia enfrenta algum desafio (tem deficiências ou 

fragilidades) para a formação inicial de professores visando a docência com bebês? [Caso 

positivo] Quais? Explique melhor. 
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ANEXO A – INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

DIURNO DA FACED-UFC (2007) 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Site da Faculdade de Educação da UFC. 
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ANEXO B – INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

NOTURNO DA FACED-UFC (2007) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fonte: Site da Faculdade de Educação da UFC. 
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ANEXO C – INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

DIURNO DA FACED-UFC (2014) 
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Fonte: Site da Faculdade de Educação da UFC. 
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ANEXO D – INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

VESPERTINO-NOTURNO DA FACED-UFC (2014) 
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 Fonte: Site da Faculdade de Educação da UFC. 
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ANEXO E – PROGRAMA DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO INFANTIL (2015.1) 
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Fonte: Disponibilizado pelo DIS-17 (sujeito de pesquisa) 
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ANEXO F – PROGRAMA DA DISCIPLINA PROPOSTAS PEDAGÓGICAS E 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (2016.1) 
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 Fonte: Disponibilizado pelo DIS-17 (sujeito de pesquisa) 


