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RESUMO 

O ambiente creche, por décadas, fora percebido como local de cuidado da criança pequena, 

e não como instituição voltada para o desenvolvimento. Nesse ambiente promotor de segurança e 

guarda, usuários consideravam que os cuidadores eram responsáveis tão somente pela proteção. 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar os conhecimentos, competências e 

representações de educadoras de creche sobre o processo de desenvolvimento de crianças 

pequenas. Participaram professoras e atendentes dos Centros de Educação Infantil que atendem 

crianças de 4 a 24 meses em uma cidade catarinense. Os dados levantados receberam tratamento 

estatístico buscando-se a relação entre o conhecimento e a formação das participantes sobre o 

processo de desenvolvimento de crianças pequenas. Os resultados demonstraram que o nível de 

qualificação das educadoras de creche da cidade pesquisada está acima da média nacional. 

Também se evidenciou como abordagem de desenvolvimento conhecida como sócio-

interacionista, em detrimento à inatista e ambientalista.  

 

Palavras-chave: Creche, práticas pedagógicas, educadoras infantis. 
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INTRODUÇÃO 

 

A creche como contexto de desenvolvimento 

As primeiras experiências de educação infantil no Brasil tiveram início no século XX com 

a chegada de imigrantes europeus. Diante da crescente industrialização no país com a 

consolidação do capitalismo, liberando, oportunizando ou mesmo obrigando o trabalho da 

mulher mãe, até então dona de casa e cuidadora, o ambiente creche nasce em resposta às 

necessidades de guarda e não com intuito educacional. Não havendo participação do Estado, as 

creches atendiam numa condição de filantropia com caráter assistencialista, mantidas por 

religiosas e pessoas de classe alta, movidas por caridade em prol das classes com baixo poder 

aquisitivo. As cuidadoras, geralmente voluntárias, não dispunham de formação educacional. A 

partir de 1930 no governo Vargas, é criado o Ministério da Educação e Saúde,  por meio do qual 

o atendimento infantil passa a ser responsabilidade do governo federal. Entretanto, o atendimento 

ainda seria caracterizado por práticas assistencialistas e higienistas com foco na nutrição e saúde, 

não valorizando a educação e o desenvolvimento da criança. Entre as décadas de 60 e 70 do 

século passado, a creche começa a ser percebida como local de educação compensatória à 

educação da família. A partir das décadas de 70 e 80, os governos iniciam construções de creches 

de forma mais ostensiva, passando a administrá-las, ainda que com interesses políticos 

eleitoreiros. A Constituição de 1988 legitima a educação infantil enquanto direito da criança e 

dever do Estado, regulamentado pelo  Estatuto da Criança e do Adolescente ECA de 1990 e pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de 1996, incumbindo ao Estado o papel de 

atendimento em creches e pré-escolas no cuidado e educação. Entretanto, essa última abre 

brechas ao estabelecer no inciso I, art. 30, que a educação poderá ser oferecida em “entidades 

equivalentes”.  Também com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- 

RCNEI, de 1998, pretende-se que além do cuidado, a creche seja percebida como local  promotor 

de desenvolvimento infantil, e não apenas uma transferência do cuidado doméstico. Pimenta 

(conforme citado por Martins, 2003); (Yaegashi, 2003; Bassan, 1997); Haddad (conforme citado 

por Bernardino & Kamers, 2003); (Alves & Veríssimo, 2007; Amorin & Rossetti-Ferreira, 1999). 

A partir do momento em que a Educação Infantil (EI) passou a ser considerada a primeira 

etapa da Educação Básica, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9.394/96, desafios foram gerados tais como a qualificação dos profissionais que atuam na EI e a 

reflexão acerca das concepções, valores e crenças que estes possuem a respeito do 

desenvolvimento e educação da criança pequena. Apesar de existirem estudos no Brasil que 

investigaram as crenças de professoras da Educação Infantil sobre desenvolvimento (Amorim & 

Rossetti-Ferreira, 1999; Bossardi, 2005; Melchiori & Alves, 2001; Pedri, 2005), estes são 
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específicos de determinadas regiões do país, o que nos indica a necessidade da realização de um 

número maior de pesquisas para se identificar o conhecimento sobre este assunto em locais onde 

ainda não foram realizados. Como mostram os estudos de Arce (2001), Campos, Füllgraf & 

Wiggers (2006), Kishimoto (1999) e Veríssimo & Fonseca (2003), também sustentados pelo 

MEC/INEP (Brasil, 2003), ainda é precária a qualificação de professoras de creche em algumas 

regiões do país.  

Apesar de, historicamente, o papel da professora de creche estar atrelado ao de educadora 

nata e de pesquisas apontarem que a mulher é vista como naturalmente dotada de capacidades 

para o cuidado infantil (Arce, 2001; Kishimoto, 1999; Veríssimo & Fonseca, 2003), atualmente 

as características pessoais não superam a formação profissional, sendo essa uma exigência para 

novas contratações, de acordo com a Lei 9394/96, no Artigo 87, parágrafo 4º (BRASIL, 1996). 

Existe, portanto, uma preocupação em relação à formação de professoras de creche e 

exigências legais neste sentido, mas ainda se observa um número relevante de pessoas sem 

formação atuando nessas instituições. De acordo com as pesquisas de Campos, Füllgraf & 

Wiggers (2006) e de Kishimoto (1999), as exigências de formação preferencialmente em nível 

superior para professoras de crianças pequenas ainda encontra dificuldades para se tornar uma 

realidade nacional. Diante deste cenário, considera-se relevante a investigação da formação das 

educadoras atuantes nas creches, bem como da existência de uma relação entre os 

conhecimentos, sejam eles adquiridos por meio de estudo ou experiência - que elas têm sobre o 

processo de desenvolvimento infantil e seu perfil de formação. 

 

Algumas evidências sobre o desenvolvimento dos bebês 

Desde as primeiras semanas o bebê reage em resposta aos diferentes estímulos. Ferreira, 

Tompson & Mousino (2002) afirmam que o bebê nasce munido de habilidades perceptivas nas 

áreas da visão, escuta, olfato e sentido, sendo capaz de distinguir o odor, a voz e o rosto da mãe 

de outras imagens e estímulos presentes no ambiente, bem como classificar os quatro gostos 

básicos (doce, azedo, amargo e salgado). Também é capaz de acompanhar com o olhar, ainda que 

de forma grosseira, um objeto em movimento. Tristão & Feitosa (2003) apontam estudos 

realizados com fetos entre a 36ª e 37ª semana gestacional demonstrando que esses são capazes de 

diferenciar a frequência de duas notas musicais, explicando o fato dos bebês reconhecerem a voz 

materna já nos primeiros dias de vida. Bussab, Pedrosa & Carvalho (2007) relatam estudos que 

demonstraram que bebês recém-nascidos são capazes de imitar sem espelho ou ensaios 

expressões faciais, provando que além de enxergar realizam integração sensório-motora. Troca, 

ajuste e compartilhamento ou imitação neonatal são atitudes emocionais que desde tenra idade 

demonstram a interação, atendendo a necessidade do estar junto no mesmo contexto psicológico. 

O recém-nascido expressa e percebe os outros estados de sensibilidade afetiva por meio de 
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“recursos fisionômicos, gestuais, posturais e rítmicos”. (p.108). Em estudo realizado com 30 

díades mãe-bebê, as autoras constataram que as brincadeiras conjuntas são mais complexas e 

duradouras, em comparação às práticas de isolamento do bebê com brinquedo. De forma geral, 

pode-se concluir que esses estudos buscaram demonstrar que o bebê apresenta certas habilidades 

para a interação já nos primeiros dias de vida, desenvolvendo-as à medida que se estabelecem 

relações com o cuidador. Diante de tais perspectivas que colocam por terra a ideia do recém-

nascido passivo,  Mendes & Moura (2004) alertam para a importância da relação com o adulto ou 

cuidador. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

Participaram da pesquisa 102 educadoras (professoras e atendentes) dos Centros Públicos 

de Educação Infantil (CEIs) de um município catarinense que atendem crianças pequenas de 4 a 

24 meses de idade. Dos 29 CEIs atuantes no município que prestam atendimento às crianças 

pequenas, 27 CEIs aceitaram participar deste estudo, sendo as 102 educadoras respondentes aos 

instrumentos da pesquisa  corresponderam a 83,6% da população total de educadoras da rede 

pública que trabalham com crianças pequenas.  

 

Instrumentos 

Primeiramente um inventário de conhecimentos sobre o desenvolvimento de crianças 

pequenas foi elaborado com base no questionário construído por Ribas & Moura (1995). Este 

inventário contém 21 afirmativas sobre o processo de desenvolvimento infantil de acordo com as 

três abordagens  do desenvolvimento humano: inatismo, ambientalismo e interacionismo. Há 

uma escala de quatro níveis para as respostas que vão desde “concordo plenamente” a “discordo 

plenamente”.  

Foi também elaborado um questionário sobre o perfil de formação das educadoras  com 

perguntas abertas e fechadas. Um Centro de Educação Infantil foi eleito para a realização do 

estudo piloto e testagem dos instrumentos de coleta de dados (questionário e inventário) desta 

pesquisa. Nesta etapa a pesquisadora acompanhou o preenchimento dos instrumentos a fim de 

sanar dúvidas e acatar sugestões. Em etapa posterior, ambos os instrumentos, questionário e 

inventário reformulados a partir do estudo piloto, foram entregues em um envelope às 

coordenadoras dos CEIs participantes para serem distribuídos às professoras e atendentes de 

crianças pequenas para serem respondidos. A participação destas educadoras ficou condicionada 

à assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em 

04/05/2007 sob o protocolo n°. 0042.0.223.000-07. 

 

Procedimentos para coleta de dados 

Inicialmente contatou-se a Secretária de Educação do município com o objetivo de solicitar 

autorização para realização da pesquisa. Aprovada a autorização, contataram-se as coordenadoras 

dos CEIs, a fim de apresentar a proposta de pesquisa e verificar a possibilidade de realização da 

mesma. Expostos os objetivos e dirimidas as dúvidas, o pedido de autorização foi formalizado 

por escrito. Os instrumentos foram entregues às coordenadoras dos CEIs acompanhados de uma 

carta explicativa. Foi também solicitado um termo de consentimento das participantes da 

pesquisa, não anexado aos instrumentos de coleta de dados objetivando resguardar a 

identificação das participantes. Estas foram informadas sobre a pesquisa e esclarecidas de que as 

informações obtidas seriam confidenciais, somente utilizadas para as finalidades desta pesquisa e 

que a participação seria voluntária e não remunerada.  

 

Procedimentos para a análise dos dados 

Para análise dos dados foi utilizada abordagem quantitativa de pesquisa, com tratamento 

estatístico dos dados por correspondência.  A análise de correspondência permite avaliar dados 

não métricos e relações não lineares. Caracterizada por técnica de interdependência, permite 

cruzar variáveis de um ou mais objetos de estudo com um conjunto de atributos. (Hair, 2005). Os 

dados obtidos com o inventário foram analisados a fim de identificar os conhecimentos das 

professoras e atendentes de CEI sobre o processo de desenvolvimento da criança pequena. Os 

dados coletados com o questionário, obteve-se o percentual de funções docentes nas creches, por 

grau de formação por meio da análise de frequência simples.  

 

RESULTADOS  

 

Serão apresentados e discutidos primeiramente os resultados referentes ao perfil de 

formação das educadoras, obtidos através do questionário. Em seguida, os dados referentes aos 

conhecimentos que estas possuem sobre o processo de desenvolvimento infantil, obtidos através 

do inventário. Finalmente, discorremos sobre os resultados obtidos através da análise de 

correspondência entre esses dados. 
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Da formação das professoras e atendentes 

Apesar de a literatura apontar para a dificuldade no atendimento às exigências de formação 

preferencialmente em nível superior para professoras de crianças pequenas, os resultados 

levantados na população do município pesquisado são animadores. De acordo com a figura 1, o 

percentual de educadoras com nível superior seguido de pós- graduação em nível de 

especialização é significativo em comparação às educadoras com nível de instrução abaixo desse 

patamar. 

 

  
Figura 1. Gráfico do percentual de funções docentes em Creche por grau de formação – 2007. 

 

Para a comparação dos dados desta cidade com os do MEC/INEP Brasil e região sul, alguns 

dados foram somados: ensino médio completo (4,9%), ensino médio com habilitação em 

magistério completo (7,8%) e ensino superior incompleto (35,3%), totalizando 48%; e ensino 

superior completo (20,5%), pós-graduação completa (27,5%) e incompleta (1%), totalizando 

49%. 

   
Figura 2. Gráfico do percentual de funções docentes em Creches por grau de formação – Brasil, região sul e 

Itajaí, 2002. 
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Observa-se uma concentração de educadoras com formação entre o Ensino Médio e o 

Superior. Segundo o parágrafo 4º do Artigo 87, da Lei nº9394/96, “Até o fim da Década da 

Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço”. O Artigo 62 da mesma lei dispõe sobre os direitos dos professores 

portadores de diploma de nível médio, em exercício nas redes públicas a manterem seus cargos, 

mesmo que não frequentem curso superior. Dentre as participantes desta pesquisa, apenas uma 

tem formação no ensino fundamental incompleto. Esta, porém, apontou ter experiência com 

crianças pequenas há mais de  10  anos e encontra-se na faixa etária entre 50 e 59 anos, ou seja, é 

uma educadora que ingressou há vários anos na rede pública, quando ainda não havia a exigência 

de formação na área de atuação. 

Outra lacuna na formação das educadoras apontada por Arce (2001); Campos, Füllgraf & 

Wiggers (2006) é a falta de cursos de magistério e pedagogia voltados especificamente para a 

atuação em EI. Apesar de não termos investigado esses cursos, verificamos que, das 22 

participantes pós-graduadas, 16 (72,72%) indicaram ter se especializado em Educação Infantil. 

Essa especificidade na formação das educadoras representa o reconhecimento do 

desenvolvimento  das crianças pequenas e a necessidade de conhecimentos para trabalhar com 

esta população, o que pode resultar numa consequente melhora na qualidade do atendimento a 

elas prestado. 

 

Dos conhecimentos das professoras e atendentes de creche sobre o processo de 

desenvolvimento infantil 

A partir dos dados coletados por meio do Inventário com 21 afirmativas, sendo 7 inatistas, 

7 ambientalistas e 7 sócio-interacionistas, foram identificados os conhecimentos das educadoras 

sobre o processo de desenvolvimento de crianças pequenas. 

 
Figura 3. Gráfico do percentual de aceitação das educadoras por abordagem. 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 23.11.2013 

 

Caviquioli, G.; Lançoni Júnior, A. C., & Delvan, J. Da S. 
 

8 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   

 

 

Grande parte das participantes discordou totalmente ou em parte das afirmativas inatistas, 

demonstrando rejeição à ideia de que o processo de desenvolvimento infantil se dá de forma 

espontânea e que a educação tem pouca influência sobre ele. 

Diante das afirmativas referentes à abordagem ambientalista de desenvolvimento, as 

educadoras, de forma geral, não se posicionaram nem concordando plenamente, nem discordando 

plenamente. Alguns aspectos dessa abordagem podem ter sido considerados pelas participantes, 

como o papel que o meio desempenha no processo de desenvolvimento, na ideia de que a 

educadora é um ser humano completo e que os processos de aprendizagem e desenvolvimento 

ocorrem simultaneamente. Vale lembrar que esta abordagem de desenvolvimento é muitas vezes 

confundida com a sócio-interacionista. 

A abordagem sócio-interacionista, é a mais aceita entre as educadoras participantes. Elas 

concordaram maciçamente com as afirmativas que retratavam o processo de desenvolvimento de 

acordo com essa abordagem. Isso denota um entendimento sobre desenvolvimento infantil (seja 

ele proveniente de formação ou experiência) como um processo que sofre influências mútuas 

tanto do organismo quanto do meio. Implica no reconhecimento do papel das interações sociais 

nesse processo através das quais crianças e educadoras modificam o meio enquanto são 

modificadas por ele; e no reconhecimento da criança como sujeito ativo no processo de 

conhecimento. 

 

Da correlação entre os conhecimentos das participantes acerca da natureza do 

desenvolvimento infantil e seu perfil de formação 

Nesta etapa da análise dos dados procuramos estabelecer uma relação entre o perfil de 

formação das educadoras e seus conhecimentos acerca do processo de desenvolvimento infantil. 

Os dados foram tratados utilizando-se a análise de correspondência de Hair, Tatham, Anderson & 

Black (2005). Os números próximos ou inferiores a 0,05 indicam que houve uma diferença nas 

respostas das educadoras de acordo com a sua formação.  

 

Quadro 1. Análise da diferença nas opiniões a respeito das afirmativas inatistas de acordo com a 

formação profissional 

Afirmativas 

Inatistas 
AF1I AF6I AF8I AF10I AF11I AF17I AF21I 

Asymp. Sig. ,053 ,351 ,209 ,582 ,090 ,680 ,981 

Fonte: Correlação entre dados inventário e questionário – afirmativas inatistas. 
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Quadro 2. Análise da diferença nas opiniões a respeito das afirmativas ambientalistas de acordo com a 

formação profissional 

Afirmativas 

Ambientalistas 
AF2A AF4A AF9A AF12A AF14A AF18A AF19A 

Asymp. Sig. ,044 ,001 ,329 ,467 ,061 ,652 ,477 

Fonte: Correlação entre dados inventário e questionário – afirmativas ambientalistas. 

 

Quadro 3. Análise da diferença nas opiniões a respeito das afirmativas sócio-interacionistas de acordo 

com a formação profissional  

Afirmativas 

Sócio-

interacionistas 

AF3SI AF5SI AF7SI AF13SI AF15SI AF16SI AF20SI 

Asymp. Sig. ,235 ,606 ,054 ,320 ,378 ,261 ,488 

Fonte: Correlação entre dados inventário e questionário – afirmativas sócio-interacionistas. 

 

Das 21 afirmativas apresentadas no inventário, em apenas 4 delas (AF1I, AF2A, AF4A e 

AF7SI) houve diferença significativa nas respostas emitidas pelas educadoras, em função da sua 

formação profissional; em 17 elas emitiram opiniões semelhantes. Deduz-se que este 

conhecimento seja proveniente da sua formação profissional.  

 

DISCUSSÃO 

 

Abordagens de desenvolvimento e suas implicações educacionais 

As teorias de desenvolvimento consistem em diferentes formas de conceber o processo de 

desenvolvimento humano e aprendizagem, a partir de influências biológicas, psicológicas e 

sócio-culturais. A visão inatista preconiza que o desenvolvimento humano é determinado 

basicamente por fatores biológicos. Enfatiza os fatores maturacionais e hereditários como pré-

requisitos para o desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento precede o aprendizado. As 

características tanto físicas como psicológicas do indivíduo são de origem hereditária e todo 

processo de desenvolvimento seria um “despertar” das capacidades inatas. Os padrões inatos, por 

si só, são suficientes para que a criança se desenvolva, atribuindo pouca importância ao meio. 

Essas capacidades pré-determinadas, anterior ao nascimento, resultariam, por exemplo, 

comportamentos muito semelhantes em irmãos, uma vez que esses desfrutam da mesma base 

genética: os pais. Essa ênfase na hereditariedade minimiza os eventos posteriores ao nascimento 

e responsáveis pelo desenvolvimento humano, como a educação. Essa concepção de base 
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hereditária vem influenciando algumas práticas educativas com crianças pequenas. O termo 

“Jardim de Infância”, não por acaso uma metáfora, é o lugar dos adultos jardineiros responsáveis 

pelo desabrochar das características inatas das pequenas sementes, as crianças.  Esses postulados 

servem de justificativa para práticas pedagógicas ainda espontaneístas, pouco desafiadoras e que 

responsabilizam a criança por um “natural” processo de aprendizagem (Oliveira, Mello, Vitória 

& Rossetti-Ferreira, 2002; Rego, 2002). 

A visão ambientalista, diametralmente oposta ao inatismo, parte do princípio que a criança 

nasce sem características predeterminadas, atribuindo pouca importância aos fatores hereditários. 

O ambiente que circunda a criança pequena é responsável por seu desenvolvimento. A criança 

estaria a mercê dos estímulos externos numa condição passiva. Todo o necessário para seu 

desenvolvimento é disponibilizado pelo adulto, que fornece e a estimula objetivando seu 

desenvolvimento. Talvez o maior mérito dessa visão seja demonstrar que o ser humano pode 

adaptar-se a diferentes contextos, evidenciando certa plasticidade no aprendizado, bastando 

apenas que haja condições favoráveis. Entretanto, os postulados desta teoria também servem de 

justificativa para práticas pedagógicas assistencialistas como tentativa de compensar as 

“carências sociais” da criança. O ensino fica centrado no professor, que é considerado completo, 

pronto, enquanto a criança assume uma posição passiva no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento (Oliveira e cols. 2002; Rego, 2002).  

Ambas as perspectivas, inatistas e ambientalistas, fundamentam-se na ideia de um 

determinismo prévio (inato ou adquirido),  relativizando o papel da instituição de ensino. 

A visão sócio-interacionista percebe o aparato biológico como responsável por interferir no 

social e mesmo modificá-lo. Considera que a convivência da criança é ativa no ambiente e que o 

desenvolvimento não é fruto tão somente dos fatores biológicos já presentes e nem mesmo da 

pressão do meio, mas da interação com esse meio mediado pelo adulto que ganha papel de 

destaque. Neste caso, a criança modifica o meio ao mesmo tempo em que é modificada por ele na 

interação com outros indivíduos, assumindo assim, um papel ativo e interativo no processo de 

conhecimento. É fácil considerarmos que ao nascer uma criança nasce também um pai, uma mãe, 

um irmão, ou seja, esses indivíduos que outrora desempenhavam inúmeros papéis, precisam 

agora desenvolver mais um - eis o ambiente sendo modificado. Portanto, a professora de creche 

vai se construindo e se transformando conforme vê seu papel como cuidadora ou como 

promotora de desenvolvimento e modificando-se com a experiência. Não é, contudo, a única 

promotora de desenvolvimento - as interações com outras crianças também têm papel 

fundamental neste processo (Oliveira e cols. 2002; Rego, 2002). 

Os dados mais significativos obtidos foram os que retratam o grau de formação delas e seus 

consequentes efeitos na para a EI neste município. Comparando esses dados com os fornecidos 

pelo MEC (2003), pode-se constatar a melhora na qualificação das educadoras de creche. Esses 
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dados podem contribuir para a EI, em resposta à escassez frequentemente apontada pela literatura 

e citada nos capítulos anteriores. 

 

Perfil das Professoras  

A professora de creche “ganhou” o título de educadora nata pelo fato de ser mulher e, 

portanto, preparada para a maternidade. Essa visão distorcida, infelizmente ainda está presente no 

meio educacional (Alves & Veríssimo, 2007). Esses autores, em linha com outros pesquisadores, 

defendem que a prática educacional de qualidade está embasada na formação das educadoras, 

capacitando-as para a profissão. Atualmente as características pessoais não superam a formação 

profissional, uma exigência para novas contratações de acordo com a Lei 9394/96, art. 87, 

parágrafo 4º. A LDB dispõe no título VI, art.62 como formação mínima, nível médio ou nível 

superior aos educadores de creche. Ainda com as diretrizes, no art.87, par.4° que até o final da 

década, ou seja, 2007, somente seriam admitidos educadores habilitados no nível superior ou 

formados por treinamento em serviço. Silva (conforme citado por Guimarães, Lopes, Fernandes, 

Sábio, Rodrigues & Toninato, 2008) relembra que história da educação infantil é marcada por 

desvalorização social, percebida pelos envolvidos como profissão que não exigiria formação 

acadêmica. Considera ainda que o profissional da EI é aquele que trabalha “num espaço 

educacional, mas não dá aulas (...)  “que organize o tempo e as atividades do cotidiano da 

instituição de educação infantil em função do tempo e do ritmo das crianças e não das tarefas dos 

adultos” (p.50). 

Chegado o fim da Década da Educação (1997-2007) – período de adaptações, em que havia 

flexibilidade quanto à qualificação das educadoras, Oliveira (2005) denuncia que o número de 

professores atuantes em EI que não tem o ensino fundamental é significativo e cuja formação é 

bastante precária. Além da questão da formação das educadoras, pesquisas indicam ainda que a 

maior parte dos cursos de magistério e pedagogia não oferece formação específica para atuação 

em EI – reconhecidamente uma etapa com características particulares (Arce, 2001; Campos, 

Füllgraf & Wiggers, 2006). Kiehn (2007) analisou os currículos das universidades públicas 

federais do Brasil que ofertam cursos de Pedagogia no ano de 2005 e constatou que as disciplinas 

ofertadas para formação de professores para EI são secundárias, de conteúdos restritos e tempo 

reduzido, sob a forma de habilitação específica, primando pela formação do docente para as 

séries iniciais do ensino fundamental.  

Campos (1999) denuncia o status que se estabelece entre as profissões na educação. A 

começar pela questão de gênero, pois, quanto mais baixa a faixa etária da criança aluna, maior o 

percentual de mulheres educadoras em creches no Brasil e no mundo.  Outro exemplo, quanto 

menor a criança, menores salários e prestígio profissional ocasionando, por conseguinte, menores 

exigências quanto à formação.  
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Tanto pais quanto professoras e atendentes da EI têm seus comportamentos em relação às 

crianças pequenas guiadas por concepções, valores e crenças sobre como tratar uma criança, o 

que é bom ou ruim para ela, o que é valorizado ou não. Tais concepções muitas vezes resultam 

das suas próprias vivências e experiências sócio-culturais adquiridas ao longo da vida somadas 

aos conhecimentos adquiridos através da sua formação profissional.  

O estudo dos conhecimentos das professoras e atendentes de Centros de Educação Infantil 

(CEIs) sobre o processo de desenvolvimento infantil pode possibilitar a compreensão das suas 

ações, caracterizar o contexto no qual a criança pequena está inserida - a CEI – e fornecer 

informações importantes a serem trabalhadas na sua formação. Edwards, Gandini e Giovaninni 

(conforme citado por Melchiori & Alves, 2001), investigaram a relação entre o comportamento 

da criança e as expectativas quanto ao seu desenvolvimento, tanto por parte de pais como de 

educadores de creche. Perceberam que a expectativa pressiona a criança à emissão de um 

comportamento, reforçando a ideia da reciprocidade e bidirecionamento “entre pais e filhos, 

educadores e crianças” (p.286). Reforçando o caldo dos sócio-interacionistas, Valsiner (conforme 

citado por Melchiori & Alves, 2001) percebe o desenvolvimento como produto da interação 

indivíduo-ambiente, sendo construído “na e pela interação dos bebês” com pessoas do meio, 

principalmente com as mais afetivas e efetivas. Os autores ainda explicitam que outro fator 

importante é o julgamento que as educadoras elaboram sobre o papel das mães. Por vezes, são 

consideradas inseguras, desatentas com o filho e com o trabalho da creche, pouco atenciosas, 

colaboradoras do filho, entre outras percepções (Melchiori & Alves, 2001). 

A abordagem sócio-interacionista de desenvolvimento foi a mais aceita entre as 

participantes. Entende-se que, por ser sugerida no RCNEI, tal abordagem é a mais estudada nos 

cursos de capacitação, graduação e formação continuada. Há de se considerar, no entanto, que 

esta análise restringe-se aos conhecimentos das educadoras. Não se pode discorrer sobre suas 

práticas no atendimento a crianças pequenas, pois isto constituiria objeto de estudo de outra 

pesquisa. 

Pacheco & Dupret (2004) realizaram uma pesquisa com 819 famílias beneficiárias de 

creches do Programa Rio- Creches da Prefeitura do Rio de Janeiro, objetivando conhecer as 

expectativas e os motivos dos pais para matricularem seus filhos nas creches. O principal motivo, 

76,3%, fora a inserção da mãe no mercado de trabalho e apenas 7,6% matricularam seus filhos 

por considerarem a creche promotora de desenvolvimento, evidenciando que a escolha está 

pautada na questão social de mercado de trabalho e não no desenvolvimento da criança pequena. 

No mesmo estudo, embora fosse evidenciado que o ensino e a educação são importantes para as 

famílias, questões como caridade, alimentação, e cuidados foram os mais valorizados e 

desejáveis, denotando que a creche é um apêndice da família com obrigações de guarda e 

proteção. 
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Além do aspecto da formação, considerando que os sujeitos se constituem através das 

interações vivenciadas, supõe-se ainda que as interações entre educadoras com diferentes graus 

de formação proporcionaram uma disseminação de conhecimentos acerca do processo de 

desenvolvimento infantil, uma vez que (1) há uma grande porcentagem de educadoras com 

formação em nível superior ou acima; (2) as afirmativas referentes à abordagem sócio-

interacionista de desenvolvimento foram as mais aceitas pelas participantes de forma geral; e (3) 

as respostas indicadas pelas participantes foram semelhantes na maioria das afirmativas 

apresentadas no inventário. Constata-se o importante papel que tanto a formação quanto as 

interações têm na atuação das educadoras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É salutar questionarmos as limitações ainda presentes nas creches quanto ao atendimento à 

criança pequena. A realidade local, animadora no que se refere à qualificação das profissionais 

investigadas não é uma realidade em âmbito nacional, de acordo com os dados do MEC 

informados anteriormente. Como agravante, cabe maiores estudos sobre suas crenças quanto ao 

seu papel concernente aos processos de desenvolvimento, resultante no conflito entre o educar e 

o cuidar. Embora as instituições de Educação Infantil investigadas compreendam a abordagem 

sócio-interacionista como a mais adequada para a promoção do desenvolvimento da criança 

pequena na creche, é importante reconhecermos que a transposição da teoria para a prática 

cotidiana merece maiores estudos. 

Podemos observar outra limitação nos trabalhos realizados pelas instituições de Educação 

Infantil: a consciência dos pais em relação ao papel social da creche que mantém como principais 

preocupações a guarda, cuidado e higienização, faz com que esses participem dos processos 

educacionais e de desenvolvimento de forma limitada, com as educadoras na promoção de novas 

formas de desenvolvimento. 

Outro ponto que merece atenção são as atividades praticadas pelas educadoras, mesmo 

quando essas avançam além do cuidado e proteção. É imperioso refletirmos em que medida tão 

somente práticas de recreação como brincadeiras livres com brinquedos, brincadeiras dirigidas 

como contar histórias, cantar, o momento do sono, muitas vezes contrário ao desejo da criança 

são promotores de desenvolvimento ou se constituem em simples cumprimento de atividades, 

cuja rotina diária é mais direcionada à alimentação, higienização, o fazer dormir, entre outras 

mais tecnicistas e menos desenvolvimentistas. É inegável que tais momentos oportunizam a 

interação pelo diálogo, acolhimento, carinho, convivência, etc, mas compreende-se a necessidade 

de se pensar em como desenvolver estas atividades para que de fato promovam o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças neste contexto. 
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Por fim, é importante considerar que a presente pesquisa limitou-se a determinado contexto 

social e geográfico, especificamente a cidade de médio porte catarinense. O instrumento para 

coleta de dados foi fechado e aplicado em determinada população. Por essas razões, além dos 

elementos discutidos, suscitam-se novas indagações, tais como: as práticas educacionais das 

educadoras participantes são efetivamente sócio-interacionistas?; Quais os entraves para uma 

efetiva aplicação prática sócio-interacionista no cotidiano da creche? Portanto, longe de finalizar 

o debate, oportunizam-se inquietações para futuras pesquisas. 
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