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O convite para realizar uma revisão da produção acadêmica na área da Educação 

Infantil e, ao mesmo tempo, selecionar 10 artigos, disponíveis na web, cuja leitura, na 

minha avaliação, é importante para o entendimento dessa área da política educacional e 

da produção de conhecimentos me oportunizou retornar a reflexões fundamentais da 

área1. As abordagens, os objetos e a problemática social presentes em alguns dos artigos 

revisitados possuem, no contexto atual, novos enfoques tanto no que se refere às 

abordagens teóricas quanto aos campos de pesquisa. No entanto, observa-se a 

permanência de questões fundamentais relativas às responsabilidades pública e privada 

para com os bebês e as crianças pequenas, cujo aprofundamento se constitui, a meu ver, 

em importante aspecto para o investimento em pesquisas e reflexões. 

No que diz respeito ao processo de institucionalização da Educação Infantil no 

Brasil, a Constituição de 1988 é um marco que revela a mudança de paradigma 

concernente a essas responsabilidades, pois, pela primeira vez, a creche e a pré-escola 

são reconhecidas, no Capítulo da Educação de uma constituição federal brasileira, como 

serviços cuja oferta é dever do Estado e direito das crianças e das famílias (BRASIL, 

1988). Quando de sua regulamentação inicial pela legislação educacional, a Educação 

Infantil foi definida, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), como primeira 

etapa da Educação Básica, destinada a crianças com idades entre 0 e 6 anos (BRASIL, 

1996) e ofertada em instituições educativas em dois ciclos: a creche (para crianças entre 

0 e 3 anos) e a pré-escola (para crianças de 4 até 6 anos). Conforme a Resolução número 
                                                           
1 Parte das reflexões deste texto foram desenvolvidas para minha tese de doutorado, defendida em 2004, 
na qual realizei a análise da constituição do campo da Educação Infantil (SILVA, 2004; 2008). 
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5 de 2009, do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2009), pode ser ofertada em 

regime parcial ou integral, sendo o primeiro definido como  jornada de, no mínimo, 4 

horas e meia diárias e o segundo, como o atendimento diário por, no mínimo, 7 horas 

(BRASIL, 2009). Inicialmente definida como educação das crianças de 0 a 6 anos, a 

faixa etária atendida pela Educação Infantil modificou-se com a instituição do Ensino 

Fundamental de 9 anos, quando as crianças de 6 anos passaram a ser matriculadas nesse 

nível de ensino. A partir de 2016 passa a ser obrigatória a frequência das crianças à pré-

escola, aspecto ao qual voltarei adiante. 

Trata-se de transformações acentuadas nas formas de se compreender as 

responsabilidades pública e privada para com as crianças pequenas, visto que, em um 

curto espaço de tempo, passamos de uma situação de ausência de regulamentação, com 

apenas menções frágeis na legislação educacional, para o reconhecimento do direito de 

crianças e famílias pela Constituição Federal. Ao nos voltarmos para a produção 

acadêmica, observamos que a área da Educação Infantil conta com significativo 

conjunto de produções, em diferentes suportes (on-line e impressos; artigos, livros etc.), 

cujos conteúdos permitem compreender diferentes aspectos da sociedade brasileira nas 

últimas quatro décadas. Isso porque, ao problematizar as condições de educação e 

cuidado de crianças em idade anterior à educação fundamental, colocam-se em jogo não 

só o papel das famílias e as diferenciações em sua composição e forma, mas também 

questões relativas à divisão sexual do trabalho – como o lugar da mulher na família e na 

sociedade –, à composição do mercado de trabalho e, fundamentalmente, ao sentido, à 

oportunidade e à pertinência do investimento de recursos públicos para atender, em 

instituições educacionais e/ou assistenciais, as crianças nos primeiros anos de vida. 

Com uma história que segue, pelo menos, dois caminhos paralelos 

(KUHLMANN Jr, 1998), tradicionalmente identificados como a constituição do 

atendimento em creches e a constituição das instituições de educação pré-escolar ou 

pré-primária, a Educação Infantil articula campos distintos da política pública: a 

educação e a assistência social. O exame da trajetória da área evidencia um campo de 

tensões e disputas entre diferentes agentes, cujas concepções e interesses por vezes se 

encontram e, não raro, distanciam-se e até se opõem (SILVA, 2004; 2008). O que há de 

comum, no entanto, é o entendimento de que a educação de bebês e crianças pequenas 

em espaços coletivos é uma tendência decorrente das formas contemporâneas de 

organização das sociedades (CAMPOS, 1997). Nessa direção, o debate que inicialmente 
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se fazia em torno da pertinência, da oportunidade e da necessidade de estruturação de 

políticas de atendimento, hoje contempla seus sentidos e as condições para a oferta com 

qualidade que assegure direitos de crianças e famílias (CAMPOS; FÜLLGRAF; 

WIGGERS, 2006). É, pois, considerando a complexidade que envolve uma área 

emergente no campo das políticas educacionais e da produção acadêmica que tentarei, 

nos limites deste texto, expressar o que, do meu ponto de vista, pode contribuir para a 

sua compreensão, indiciando aspectos específicos que a constituem.  

Começarei, então, apresentando o processo pelo qual, com base na literatura da 

área desde os anos 1970, a criança pequena passa a ser objeto da atenção do campo da 

educação: A chegada da criança pequena ao campo educacional. Em seguida, na seção 

denominada A Educação Infantil – de experiências esparsas e heterogêneas à primeira 

etapa da educação básica, discuto o processo de institucionalização da educação das 

crianças com idades entre 0 e 6 anos. E, na terceira parte, apresento a seleção de textos. 

 

A chegada da criança pequena ao campo educacional 

 

A análise da literatura educacional a respeito da criança pequena, ou seja, da 

criança em idade anterior àquela definida para a entrada no (atualmente) Ensino 

Fundamental, evidencia portas de entrada distintas, por intermédio das quais essa 

literatura refletiu a respeito da primeira infância, dos processos de socialização e das 

responsabilidades pública e privada para com as crianças. A década de 1970 significou, 

no Brasil, um período de gestação de importantes mudanças no que se refere às 

concepções de infância e de educação das crianças nos primeiros anos de vida. O 

sucesso na alfabetização das crianças de camadas populares que, então, chegavam 

maciçamente à escola pública, tornou-se a grande preocupação, e foi mediante as 

reflexões sobre essa temática que tanto a criança em idade pré-escolar quanto a 

instituição pré-escola passaram a figurar, cada vez com maior frequência, na literatura 

educacional (POPOVIC, 1971; PATTO, 1973). A base das reflexões era a teoria da 

privação cultural e sua correspondente pedagógica, os programas compensatórios. A 

crítica à designação da criança, cujo desempenho escolar não correspondia aos padrões 

estabelecidos, como deficiente cultural não tardou a ser realizada, e um novo conceito 

emergiu, na produção acadêmica, como forma de referir-se às crianças (ditas) 

socioeconômica e culturalmente desfavorecidas: a ideia de marginalidade cultural. 
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Nesta, ainda estão presentes as ideias de privação e de deficiência cultural, mas 

procurava-se, ao contrário das abordagens anteriores, retirar o caráter de condição  

inerente e estática, em direção à ideia de um processo em curso, marcado pelo momento 

em que se começa a frequentar a escola, que é regida por padrões culturais estranhos ao 

grupo social das crianças pobres (POPOVIC; ESPOSITO; CRUZ, 1973). 

As crianças em idade pré-escolar tornam-se, dessa forma, objeto de análises, 

cuja abordagem se faz pela ideia de marginalização cultural, tendo em vista tanto a 

proposição de subsídios para estruturação de currículo pré-escolar (POPOVIC; 

ESPOSITO; CAMPOS, 1975) quanto análises relacionadas aos estilos de socialização 

em famílias de camadas populares (CAMPOS, 1975) e, ainda, as relações entre 

desnutrição e cognição (ESPOSITO, 1975). O problema central, no entanto, era o 

desempenho no Ensino Fundamental (então Primeiro Grau) e os estudos a esse respeito 

tinham como objetivo fundamentar intervenções com relação à criança na fase anterior à 

escolarização obrigatória, de modo a reduzir o número de repetências. Alguns desses 

estudos procuravam estabelecer, com base no conceito de marginalidade cultural, os 

níveis com que as crianças pobres e as de classe média chegavam à primeira série, já 

que somente as primeiras fracassavam (POPOVIC; ESPOSITO; CAMPOS, 1975). 

Abordar o Ensino Fundamental e o desempenho das crianças de camadas 

populares a partir da criança em idade pré-escolar fundamentava-se na ideia de que as 

experiências anteriores das crianças socioculturalmente favorecidas constituíam um 

fator decisivo para o seu desempenho escolar satisfatório. Além disso, tratava-se de um 

momento em que se difundiam, entre os especialistas e pesquisadores da educação 

brasileira, os estudos que indicavam os primeiros anos de vida como cruciais para o 

desenvolvimento intelectual e sua relação com as condições oferecidas pelo ambiente 

familiar e social (POPOVIC; ESPOSITO; CAMPOS, 1975). 

Os estudos que se valeram do paradigma da marginalidade para a compreensão 

dos problemas enfrentados pela educação de massa, quando consideraram a incidência 

dos fatores ambientais na aprendizagem (com base nas teorias psicológicas), exerceram 

o papel de trazer também a família para o quadro de referências que compunha o 

ambiente, bem como as condições oferecidas para o desempenho das crianças. 

Introduzidas pelas teorias da privação cultural, as análises macrossociais permitiram a 

identificação das causas do fracasso escolar nas condições estruturais da sociedade, 

apesar de trazerem conceitos pouco operacionais para o conhecimento da realidade 
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empírica de crianças e famílias então designadas como marginais (CAMPOS, 1975). 

Essa perspectiva teórica – a da marginalidade cultural, decorrente de um modo de 

interpretação sociológico da posição das famílias na estrutura social, vistas como mais 

ou menos integradas ao sistema – trouxe para o centro das análises dimensões pouco 

observadas até então nas abordagens sobre a aprendizagem e a escolarização de maneira 

geral.  

A busca por conhecer elementos da vida infantil em família, tais como horários, 

comportamentos valorizados e o que era ensinado às crianças nesse ambiente, 

evidenciou o pressuposto de que a maior proximidade com a cultura escolar tenderia a 

favorecer o desempenho na escola. A figura da mãe passou a ter preponderância nas 

análises realizadas; reconhecimento presente também na literatura internacional naquele 

período, como se observa no artigo Ofício de criança (CHAMBOREDON e PRÈVOT, 

1986), publicado, originalmente, na França, em 1973 e, no Brasil, em 1986. Seus 

autores procuraram demonstrar o papel da família e, especialmente, da mãe como 

agente pedagógico da criança pequena. Mesmo ao analisar o tempo que pais e mães 

dedicavam a seus filhos ou a atenção dada às solicitações das crianças e a permissão 

para participar das conversas com os adultos, o artigo refere-se exclusivamente às mães. 

As ações da família, com centralidade para as ações maternas, foram consideradas pelos 

autores como elementos fundamentais no processo de construção da criança pequena 

como sujeito da intervenção pedagógica.  

No mesmo quadro de análise, que se voltava para a compreensão das causas do 

fracasso escolar e dos fatores que contribuíam para o desempenho satisfatório na escola, 

o tema da desnutrição e suas relações com a capacidade de aprendizagem das crianças 

ganhou destaque (ESPOSITO, 1975; ROSSETTI-FERREIRA, 1979). Com base em 

estudos que relacionavam a desnutrição (especialmente se ocorrida nos primeiros meses 

de vida) aos déficits cognitivos permanentes, defendia-se a urgência desses estudos no 

Brasil, onde a taxa média de consumo de calorias era muito baixa e as taxas de evasão 

e/ou fracasso na primeira série do Primeiro Grau eram muito altas (ESPÓSITO, 1975). 

Esses estudos vão se constituindo no substrato que vai permitir a defesa da pré-escola, 

tanto interna como externamente aos meios educacionais. Contudo, diante do fato de 

que, no Brasil, nem o então denominado Primeiro Grau (hoje, Ensino Fundamental) 

havia sido universalizado, alguns setores faziam oposição ao investimento na pré-escola 

(POPOVIC, 1984). 
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Na produção teórica da área, já se fazia presente, especialmente a partir da 

segunda metade da década de 1970, a ideia de que as relações entre pobreza (e seus 

diversos efeitos sobre a população pobre) e desempenho escolar deveriam ser 

abordadas, levando-se em conta que a causa básica dessa situação residia na estrutura 

social e econômica do país (ROSSETTI-FERREIRA, 1979; CAMPOS, 1979; 1979a). Já 

do ponto de vista das ações (ou intenções) governamentais, a pré-escola e as demais 

ações voltadas para a criança de 0 a 6 anos vinham sendo concebidas no âmbito do 

debate sobre a necessidade de ações de combate à pobreza, a partir de orientações de 

organismos internacionais, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). O UNICEF, criado inicialmente para atender às crianças europeias 

vitimadas pela guerra, tem, a partir de 1953, seu mandato prorrogado, a fim de combater 

a permanente situação de emergência na qual se encontravam as crianças dos países 

pobres, então cunhados de países em desenvolvimento (ABRANTES, 1985). As 

orientações desse organismo foram incorporadas pelo governo brasileiro, que, já no 

regime autoritário pós-1964, tornara-se alvo de intervenções voltadas para o combate à 

pobreza, a qual, no contexto da Guerra Fria, estava sendo entendida como condição 

propícia para o desenvolvimento de ideias socialistas (ABRANTES, 1985). 

Observa-se que, do ponto de vista das análises realizadas no campo educacional, 

a criança pequena, sua família e mesmo a instituição pré-escola, foram abordadas a 

partir de sua relação com as possibilidades de favorecer o desempenho dos alunos no 

ensino de Primeiro Grau. Já a política social associava à defesa de expansão da pré-

escola outros elementos ligados às questões de segurança nacional, entre as quais se 

conceberam as políticas de combate à pobreza (ROSEMBERG, 2001a). Em artigo 

denominado A assistência ao pré-escolar: uma abordagem crítica, Campos (1979) 

denuncia a inadequação de se atribuir à pré-escola objetivos tão amplos, impossíveis de 

serem atingidos por meio da política educacional. 

 Observam-se, nesse período, reflexões no sentido de precisar conceitualmente a 

criança sobre a qual incidiam as pesquisas e os programas governamentais, bem como 

os problemas institucionais envolvidos na questão da educação das crianças de 0 a 6 

anos. As análises desenvolvidas evidenciavam um processo de construção de 

argumentos que permitiram defender a pertinência do atendimento à primeira infância 

ao campo educacional. Essa pertinência não era óbvia e exigia um esforço de construção 
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de referências no campo da educação, o que configurava também uma tensão com os 

outros campos e áreas de intervenção pública e privada. 

Nesse esforço, explicitavam-se as dificuldades no enfrentamento das questões 

relativas à educação da criança pequena, especialmente a precariedade dos dados sobre 

a população situada na faixa etária entre 0 e 6 anos. No que concerne às ações do poder 

público, a criança pequena era objeto da intervenção de diversos órgãos e entidades 

governamentais, o que pulverizava as ações nas áreas da educação, saúde, previdência 

social, trabalho etc., sem definição clara de competências (CAMPOS, 1979). 

Problematizava-se, também, a definição da criança pequena a partir de critérios da 

escola, lembrando a relatividade do próprio conceito de infância, demonstrada por Ariès 

(1962)2, o que impunha a necessidade de considerar a ainda maior relatividade e a 

arbitrariedade da compartimentação da infância – pré-escolar e escolar –, o que 

desconsiderava seu caráter cultural e histórico. 

Outro aspecto refere-se à visão da pré-escola como mito ou panaceia para 

resolver os problemas sociais, como problematizado por Campos (1979), autora que 

realizou uma crítica aos programas governamentais de cunho compensatório, cujo 

modelo havia fracassado em outros países como Estados Unidos e França, levando-os à 

avaliação de que programas dessa natureza só teriam sucesso se associados a reformas 

em áreas estratégicas, como a economia. Campos argumentava que as políticas 

destinadas a enfrentar os graves problemas sociais deviam encarar as diversas 

necessidades, que vinham sendo tratadas de modo isolado (alfabetização, desnutrição 

etc.), como “um só quadro de carências, vivido, ao nível da realidade por pessoas 

concretas” (CAMPOS, 1979, p. 54). No caso da política educacional, Campos defendia, 

ainda, que fosse conferido um lugar específico à pré-escola, considerando-a em seu 

caráter relativo, limitado a um contexto, retirando-lhe o caráter de panaceia para os 

males sociais.  

 O livro de Sônia Kramer, publicado em 1982, a partir de sua dissertação de 

mestrado, sintetiza as críticas que, ao longo dos anos 1970, não apenas discutiram as 

políticas para as crianças com idade entre 0 e 6 anos, mas contribuíram para a 

construção de uma visão sobre a infância e as crianças concretas, inseridas nas relações 

                                                           
2 Campos cita a edição de 1962: ARIÈS, Philippe. Centuries of Childhood: a social history of Family life. 
New York, Alfred A.  Knopf, 1962. 
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sociais, enfatizando as contradições da nossa sociedade e, especialmente, denunciando 

as desigualdades que se aprofundavam com as soluções propostas pelas políticas 

fragmentadas da época. Com o título A política do pré-escolar no Brasil: a arte do 

disfarce (KRAMER, 1982), a autora questiona a defesa da pré-escola como solução 

para inúmeros problemas sociais e econômicos, a visão abstrata de criança, definida a 

partir das carências e da ideia de preparação para a cidadania futura, desconsiderando-se 

a criança no presente, com suas características e necessidades pertinentes à condição 

infantil na sociedade brasileira.  

Procurou-se, dessa forma, afirmar a pré-escola como um problema do campo 

educacional com suas possibilidades e seus limites. O exame dessa literatura permite 

ainda afirmar que, somente quando a pré-escola aparece articulada à análise sobre a 

creche, até então ausente do debate educacional, a natureza das questões se desloca do 

fracasso escolar para o atendimento à primeira infância, o que vai ocorrer de modo 

relacionado ao debate sobre a condição feminina.  

 

A chegada da creche ao debate do campo da educação 

 

No final da década de 1970 e em toda a década de 1980, vários trabalhos 

refletem a transformação nas formas de abordar a criança de 0 a 6 anos, deixando-se de 

lado a designação criança em idade pré-escolar. Focalizando as especificidades dessa 

faixa etária, dentre as quais está a extrema dependência em relação à família e, 

especialmente, à mãe, as funções do atendimento pré-escolar passaram a ser discutidas 

não mais exclusivamente em relação à escolarização futura. Ao contrário, a criança 

passa a ser considerada cada vez mais na sua condição de criança, cujas necessidades 

devem ser atendidas em si mesmas. A pré-escola deveria, então, responder a tais 

necessidades e, ao mesmo tempo, exercer “a função de guarda de filhos, o que atende às 

necessidades da mulher que tem um emprego fora de casa e não pode se responsabilizar 

sozinha pelos cuidados com os filhos pequenos” (CAMPOS, 1979, p. 56). 

Mesmo entre as pesquisas que focalizaram a criança pequena, desenvolvidas ao 

longo dos anos 1970, evidenciaram-se visões diferenciadas que vão, em um momento 
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posterior, convergir para a defesa da educação pública da criança de 0 a 6 anos3, tal 

como veio a ser definida pela Constituição de 1988. As recomendações de atendimento 

à criança que, desde os anos 1940, preconizavam a proteção materno-infantil por meio 

de programas de atendimento de baixo custo para o Estado, baseadas na participação da 

comunidade (VIEIRA, 1986; ROSEMBERG, 1992), ocorreram paralelamente a 

reflexões que discutiam a educação da criança pequena em espaços coletivos, 

evidenciando tratar-se de campo não apenas indefinido, mas marcado por tensões. 

Rossetti-Ferreira (1984), mediante extensa revisão bibliográfica, basicamente em 

língua inglesa, a respeito das relações de apego entre a criança nos primeiros anos de 

vida e sua mãe, procurou analisar os impactos que as situações de separação entre elas 

exercem sobre a criança. Nesses estudos, o atendimento extralar era tratado a partir do 

modelo de substituto materno. Essa perspectiva baseava-se nos estudos de Bowby e 

Ruther4, segundo os quais a institucionalização da criança seria prejudicial ao seu 

desenvolvimento saudável. As tensões em torno das questões relativas às 

responsabilidades pelas crianças se evidenciaram por meio das críticas de outras 

pesquisadoras, especialmente a partir da associação entre a temática da creche e os 

estudos sobre a condição da mulher e as relações de gênero (ROSEMBERG, 1987; 

1989; 1989a). 

A partir da perspectiva que analisava a importância de um adulto estável, capaz 

de favorecer o desenvolvimento da criança e, consequentemente, o desempenho escolar, 

Rossetti-Ferreira enfatizou a contribuição das pesquisas sobre o tema para capacitar 

profissionais e informar políticas na área, de modo a prover adequadamente os cuidados 

à criança nas situações em que a mãe se vê forçada a trabalhar fora de casa. Essa 

abordagem, mediante a qual foi elaborado o conceito de privação materna, foi 

problematizada pela autora (ROSSETTI-FERREIRA, 1984; OLIVEIRA; ROSSETTI-

FERREIRA, 1986). Ao incluir, em suas análises, estudos realizados em contextos 

variados, relativizou-se a ideia negativa em relação ao atendimento da criança pequena 

em creches. Esses estudos demonstraram que outros adultos, além da mãe, também 

                                                           
3 É do final dos anos 1980 a mudança do nome do Grupo de Trabalho da Anped de GT de Educação pré-
escolar para GT Educação da criança de 0 a 6 anos (FINANCIAMENTO de políticas públicas para 
crianças de 0 a 6 anos. Cadernos Anped, n. 1, 1989 (Apresentação). 
4 No referido artigo, Rossetti-Ferreira realiza uma extensa revisão bibliográfica sobre estudos que 
analisaram as reações de bebês e crianças pequenas à separação da mãe, focalizando os efeitos sobre o 
seu desenvolvimento. Por meio da apresentação e discussão de trabalhos de Bowby e Ruther, 
desenvolvidos entre os anos 1940 e 1960, a autora problematiza o conceito de privação materna. 
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podem estabelecer a então chamada relação estável com a criança, oferecendo-lhe 

condições de desenvolvimento socioafetivo saudável. Assim, a creche é apresentada 

como alternativa viável, desde que obedecidas as condições necessárias para um 

atendimento apropriado, dentre as quais está a necessidade de adequação em relação ao 

número de crianças por adulto, a fim de proporcionar atenção individualizada e 

construção de relação estável. O trecho a seguir expressa e reafirma a necessidade de 

transformação da visão a respeito do atendimento da criança pequena em espaços 

coletivos, evidenciando o esforço de construção de referências para informar as políticas 

para a área: 

 
Torna-se imperativo ampliarmos esta discussão, partindo do direito de toda 
criança à educação, desde os primeiros anos de vida, passando ao 
questionamento de quem é responsável por essa tarefa que até agora tem sido 
atribuída quase que exclusivamente à família. Associações filantrópicas e 
religiosas por vezes a assumem, mas o fazem sempre de forma emergencial 
com uma clara atitude assistencialista e paternalista que não as compromete 
com o atendimento dos padrões mínimos de qualidade exigidos em qualquer 
país desenvolvido e que ao mesmo tempo marginaliza a família (ROSSETTI-
FERREIRA, 1984, p. 16-17). 

 

Ainda assim, já na metade dos anos 1980, encontram-se reflexões que indagam 

acerca de possíveis aspectos negativos sobre o desenvolvimento físico, psicológico, 

emocional, intelectual e social da criança. Questões relativas ao apego da criança a um 

adulto do qual ela vai se separar ou mesmo às dificuldades de estabelecimento de 

relações dessa natureza por pessoas cuja motivação é salarial; ou, ainda, relativas ao 

desenvolvimento de noções de privacidade, estando a criança, compulsoriamente, 

durante longa jornada em ambiente coletivo, dentre outras, foram questões levantadas 

em um artigo cuja autora afirmava estar do lado de quem reivindicava o direito à creche, 

mas convocava a uma reflexão que enfrentasse essas questões com profundidade 

(COSTA, 1984).  

A partir de então, parece que a ideia de que a educação da criança em creches e 

pré-escolas constitui alternativa adequada tanto para a educação quanto para a guarda de 

crianças desde os primeiros anos de vida torna-se uma ideia hegemônica. O debate 

direcionou-se, então, de um lado, para a defesa da pré-escola e a definição de suas 

funções (POPOVIC, 1984; SOUZA, 1984) e, de outro, para os esforços de conhecer a 

realidade do atendimento, especialmente o atendimento em creches, intensificando-se a 

crítica à perspectiva assistencialista que caracterizou a expansão desse atendimento no 
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Brasil (OLIVEIRA; ROSSETTI-FERREIRA, 1986; ROSEMBERG, 1986; CAMPOS, 

1989, HADDAD, 1991). Observa-se o esforço de construção de outro ideário em 

relação à criança pequena, situando-a como sujeito da atenção do campo educacional, 

reivindicando-se o reconhecimento do direito de crianças e famílias de contarem com a 

oferta pública de instituições educativas. Essa forma de apresentar a questão na 

literatura desse período se fortalece no contexto do processo de redemocratização, dos 

anos 1980, com a luta pela conquista de direitos sociais, nesse caso, focalizando-se a 

mulher e a criança.  

Essa nova perspectiva conduziu à consolidação da concepção de que se trata de 

educação da criança de 0 a 6 anos, cuja forma de atendimento deveria considerar a 

especificidade dessa faixa etária, o que significava um tipo de serviço com funções 

diferenciadas de uma pré-escola em sentido restrito: a Educação Infantil, que inclui 

creche e pré-escola, educação e cuidado5. Suas funções passaram a ser formuladas, a 

partir de então, de modo a articular tanto as necessidades da criança – uma construção 

que se faz no interior mesmo do debate educacional – quanto as da família, decorrentes 

da consideração da extrema dependência que a criança pequena possui em relação a ela 

(CAMPOS, 1979). No entanto, considerar as necessidades da criança não teria sido 

suficiente para fundamentar a necessidade de creches, pois, como sabemos, elas 

figuraram (e ainda figuram) no imaginário geral como instituições destinadas a crianças 

cujas mães trabalham fora de casa  ou, por vezes, como instituições ancoradas na ideia 

de internato, que oferece atendimento a crianças órfãs, se voltarmos a suas origens nas 

casas de asilo ou mesmo nas rodas de expostos (KRAMER, 1982; GONÇALVES, 

1987; MARCÍLIO, 1997).  

Cumpre, portanto, examinar os mecanismos que permitiram a afirmação de que 

o cuidado e a educação da criança pequena poderiam ser realizados, também, por 

instituições educativas. A análise da literatura permite afirmar que esse deslocamento é 

resultado de conexões entre o estabelecimento dos direitos da mulher e da criança, os 

quais ocorreram tanto no contexto das lutas sociais quanto no da produção teórica e nos 

processos de institucionalização dessas mudanças culturais. 

                                                           
5 Um texto, publicado no Brasil, em 1981, denominado Cuidado e educação pré-escolar nos países em 
desenvolvimento – publicado originalmente pelo Instituto Internacional de Planejamento Educacional 
(IIPE)/UNESCO, em 1979 – já tratava do caráter indissociável do cuidado e da educação, presentes em 
todas as práticas educativas, não apenas em relação à primeira infância, mas também nos outros níveis 
(HERON, 1981). 
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No Brasil, ao empregarmos o termo creche, devemos estar atentos ao contexto 

semântico e histórico a que este se refere, visto que a creche, no país, tem uma trajetória 

paralela à que seguiu a pré-escola, especialmente no que concerne às políticas (e 

também aos estudos iniciais) no campo da educação. As pesquisas com enfoque 

histórico, como as de Moysés Kuhlmann Jr (1998; 2000) e de Tizuko Morchida 

Kishimoto (1988; 1990), apresentam uma abordagem da atenção à infância no Brasil 

que remonta ao início da colonização portuguesa, revelando transformações 

relacionadas às mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais da sociedade 

brasileira, bem como à emergência e evolução de estudos em diferentes áreas de 

conhecimento. 

Até a constituição de 1988, não havia clareza conceitual ou jurídica a respeito do 

que caracterizava a creche e a pré-escola. Na prática, observavam-se, sob a 

denominação creche, diferentes arranjos institucionais, em geral de iniciativa 

comunitária ou filantrópica, para acolher bebês e crianças pequenas (de 0 a 6 anos) com 

o objetivo de favorecer o trabalho da mulher ou, se desejarmos, de oferecer às crianças 

condições mínimas de proteção enquanto suas mães trabalhavam fora de casa. Não raro, 

em alguns casos, tais instituições recebiam crianças com idade superior a seis anos, o 

que significava a não frequência à escola de Ensino Fundamental (Primeiro Grau). Em 

outros, esse atendimento ocorria concomitantemente à frequência ao Ensino 

Fundamental, em horários alternados, com a função de guarda, apoio a tarefas escolares 

ou outras atividades culturais. Dessa forma, a creche e a ideia de creche sempre 

estiveram, indiscutivelmente, associadas às questões relativas à condição da mulher e às 

condições de vida de maneira geral, com forte vínculo com a problemática da pobreza 

(ROSEMBERG, 1989; GOHN, 1985; FILGUEIRAS, 1992, dentre outras). O que 

distinguia a creche e a pré-escola, no ideário geral e na prática social, relacionava-se 

fortemente ao regime de atendimento: o horário integral era aquele que mais favorecia 

às mulheres pobres entrarem e permanecerem no mercado de trabalho – critério até hoje 

adotado pela grande maioria das instituições comunitárias e também por instituições 

públicas.  

Da ideia de mal menor, ou mal necessário, a creche torna-se solução para 

problemas sociais que iam da desnutrição infantil à criação de oportunidade para 

experiências enriquecedoras que favorecessem o desempenho escolar futuro. O título do 

trabalho de Vieira (1986), a respeito das creches no Departamento Nacional da Criança, 
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sintetiza a trajetória da creche no período que vai dos anos de 1940 a 1970: Creches no 

Brasil: de mal necessário a lugar de compensar carências. Embora tanto a creche 

quanto a pré-escola tenham sido abordadas em relação à pobreza e à desigualdade, é na 

trajetória da primeira que essa marca aparece mais fortemente.  

A defesa de que existe um direito da criança a ser cuidada e educada em 

instituições públicas supõe a consideração de que a responsabilidade por ela é de toda a 

sociedade (HERON, 1981). Dentre as inúmeras dificuldades identificadas para o 

estabelecimento de políticas para a educação da criança pequena, já no início dos anos 

1980, apontava-se a ausência de um corpo de conhecimentos sistemático que 

fundamentasse e orientasse a sua formulação, propondo-se que somente uma abordagem 

interdisciplinar poderia dar conta de tal temática. Sinalizava-se a necessária reflexão a 

respeito das dimensões pública e privada da socialização infantil6; reflexão que somente 

poderia realizar-se mediante o enfrentamento das questões políticas e ideológicas 

envolvidas (ROSEMBERG, 1981; CAMPOS, 1989; ROSEMBERG, 1989a). 

Nessa direção, a noção do direito foi construída pela associação dos movimentos 

e das reflexões a respeito da temática relacionada à questão da mulher, por intermédio 

da qual desnaturalizava-se a família como ambiente exclusivo de cuidado e educação da 

criança pequena (ROSEMBERG, 1989; 1989a; OLIVEIRA; ROSSETTI-FERREIRA, 

1986; HADDAD, 1991). Toda a produção que vinha chamando a atenção para as 

necessidades específicas dessas crianças foi feita mediante a construção de argumentos 

que as articulavam à desmistificação da relação mãe-filho ou da maternagem 

compulsória, com exceção daquelas que se voltavam para a educação pré-escolar stricto 

sensu, inseridas no debate sobre a democratização da escola brasileira ou mesmo 

restritas à questão da preparação para a escolarização futura da criança (ROSEMBERG, 

1989a; HADDAD, 1991). Em outros termos, somente por meio da construção de um 

ideário que destituísse a família da legitimidade exclusiva para o cuidado e educação da 

criança pequena poder-se-ia constituir e instituir a legitimidade da instituição creche. 

Tarefa nada fácil, pois exigia a articulação de campos distintos da luta política e da 

produção teórica – condições de vida, saúde, educação, relações de gênero –, além de 

fazer convergir os direitos e as necessidades de segmentos da estrutura geracional – 

                                                           
6 É também desse período a discussão sobre as funções da pré-escola, na qual buscava-se conferir a ela 
uma identidade que excedesse aquela que a definia em relação à escolarização posterior (conferir, por 
exemplo, KRAMER, 1985; SOUZA, 1984). 
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mulher e criança – por meio, inclusive, de uma abordagem que requeria a adoção das 

relações de idade como elemento das relações sociais no universo público (GOLDANI, 

1994). 

Por meio da crítica efetuada ao que foi designado como manipulação ideológica 

da creche, sustentada pelos trabalhos da psicologia no pós-guerra, em que a 

cientifização do modelo de relação mãe-filho contribuiu para comparar a creche à mãe, 

reforçando o seu caráter emergencial e circunstancial (caracterizado como substituição 

materna), passou-se a discutir as consequências desse ideário sobre o atendimento 

prestado à criança (HADDAD, 1991). A primeira dessas consequências residia na 

própria dificuldade de defender a alocação de recursos públicos para a expansão de uma 

modalidade de atendimento destituída de legitimidade. O investimento, ainda que 

precário, por parte dos órgãos de assistência social, por um lado, não encontrava 

resistências, mas, por outro, não comportava a reivindicação da universalização de uma 

ação voltada para o suprimento de carências relativas ao universo privado. 

Introduz-se, assim, uma clara orientação no sentido não apenas de construir 

referências teóricas capazes de orientar o atendimento a crianças que frequentavam 

creches, mas, também, e fundamentalmente, de defender a universalidade do direito de 

as crianças contarem com essa experiência. Isso significou recolocar a questão dos 

limites da intervenção do Estado na vida social (ROSEMBERG, 1989a) e, 

particularmente, a redefinição das funções da família e do papel da mãe. Este, de algo 

definido como natural e o único adequado para a socialização e o cuidado das crianças 

nos primeiros anos de vida, tornou-se objeto tanto da crítica acadêmica quanto do 

debate ideológico. 

Na mesma direção de construir a legitimidade da intervenção pública com 

relação à criança pequena, Rosemberg (1986) contesta as propostas de creches 

domiciliares que vinham sendo estimuladas por organismos como a Organização 

Mundial de Educação Pré-escolar (OMEP) e o UNICEF, como alternativa de 

atendimento à criança pequena em países do Terceiro Mundo. As propostas desses 

organismos, que se fundamentavam no argumento de conciliarem baixo custo, baixa 

tecnologia e participação da comunidade, são contestadas pela autora, que chama a 

atenção para a ambiguidade de tais propostas, que faziam confundir os significados de 

domicílio e de família. Essa ambiguidade referia-se, na sua percepção, à possibilidade 

de conciliar as necessidades da mãe que trabalhava fora de casa com a possibilidade de 
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que a criança continuasse a desfrutar de um ambiente familiar. Rosemberg (1986) 

reafirma, com base em outros autores, o caráter ilusório dessa ideia, pois a creche 

domiciliar ou familiar não cria vínculos familiares com as crianças atendidas, além de 

constituir uma modalidade de atendimento que somente acentua a ideia de que a única 

instituição apropriada para crianças pequenas é a família. Para a autora, tratava-se da 

expressão da ambiguidade vivida no âmbito do próprio Estado brasileiro, que se via 

pressionado a promover a expansão do atendimento, por meio do crescimento dos 

movimentos de luta por creches, mas, ao mesmo tempo, não assumia plenamente essa 

função. 

A identidade da creche vai sendo arguida em relação a diversos aspectos, a 

começar pelo caráter institucional público que o atendimento deveria assumir. E a 

proximidade da instalação do Congresso Constituinte tornou essa temática cada vez 

mais relacionada à construção de sua legitimidade e conduziu as formulações a uma 

maior explicitação no campo do direito. A intersecção com as lutas em torno dos 

direitos da mulher fez emergir uma reflexão que associava as necessidades da família e 

as da criança, mas que reafirmava a pertinência da creche ao campo educacional e não 

ao da assistência à família. O ambiente de construção de direitos sociais favorecia a 

articulação entre a proposição de políticas que visassem à igualdade de oportunidades 

entre homens e mulheres (ROSEMBERG, 2001), mas que não tornassem a criança 

objeto de assistencialismo que diferenciasse, na política social, as crianças cujas mães 

trabalhavam fora de casa e as que frequentavam instituições educacionais por opção da 

família. Tal diferenciação configurava-se, na verdade, em uma segmentação relacionada 

à classe social. A defesa da inclusão da creche na parte da Constituição que trata da 

educação se fez, então, articulando os direitos da mulher e da criança, como vinha sendo 

defendido pelas especialistas e militantes da área (CAMPOS, 1986). 

A difusão do entendimento de que é legítimo que as famílias reivindiquem 

creche para seus filhos, bem como o reconhecimento da legitimidade da intervenção do 

Estado nessa área social são resultados de lutas dos movimentos sociais e de um 

trabalho concomitante de produção intelectual que construiu as bases para a 

fundamentação do direito à creche como direito à educação e não apenas de proteção 

social. Esse trabalho de questionamento  do ideário que vinculava mulher e criança 

pequena ao universo privado e de construção de outro que reconhece a legitimidade da 

intervenção do Estado na atenção à criança pequena não teve como objetivo apenas a 
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“sociedade política”, em razão do momento privilegiado de instalação da Constituinte. 

Ao contrário, os trabalhos analisados expressam o diálogo com os pares, 

pesquisadoras/es e especialistas da área da educação, evidenciando-se que se tratava – e 

ainda se trata – de um campo de disputas internas e externas ao meio educacional, 

envolvendo posições políticas, ideológicas e pedagógicas, bem como aquelas 

relacionadas às questões específicas de financiamento. Além disso, propugnava-se, já 

naquele período de lutas e de construção de ideário distinto do que prevalecera até 

então, vinculado à assistência pública e privada, a necessidade de construção de um 

corpo de conhecimentos teóricos e de conhecimento da realidade no tocante à população 

de 0 a 6 anos que fosse capaz de “informar tanto a elaboração de uma política 

consistente de atendimento à criança pequena, quanto orientar a reivindicação, 

implantação e avaliação de programas” (ROSEMBERG, 1989, p. 61). 

 

A creche como objeto da luta popular urbana 

 

Outra vertente de análise abordou a creche como objeto de reivindicação das 

lutas urbanas, especialmente os movimentos de reivindicação de serviços coletivos nas 

periferias das grandes cidades. Assim, os movimentos de luta por moradia, transporte 

público, infraestrutura dos bairros e a própria luta por creches foram estudados como 

práticas coletivas de indivíduos das classes populares, considerados moradores e 

consumidores da cidade. Tais lutas foram entendidas como parte do conjunto das 

relações sociais “que estruturam a acumulação do capital e a reprodução da força de 

trabalho de uma formação social” (GOHN, 1985, p. 12). 

A creche era descrita a partir do quadro das necessidades de reprodução da força 

de trabalho não atendidas pelo capital, por não consistir em necessidade imediata para 

tal reprodução. Gohn (1985) localiza, no entanto, o reconhecimento da necessidade de 

creches pelo Estado brasileiro como parte do projeto de dominação do capitalista sobre 

o trabalhador, o que constituiria a forma coletiva de atender a imposições do capital de 

barateamento da força de trabalho e de formação de um exército de reserva de mão-de-

obra, mediante a criação de condições de inserção da mão-de-obra feminina no mercado 

de trabalho. 

A mesma autora vê, por outro lado, o sentido dessas ações coletivas para as 

lideranças e demais grupos envolvidos nas ações de reivindicação por creches. Para ela, 
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as reivindicações representaram, para as mulheres das classes populares, um fator de 

mobilização e constituíram fonte de organização dessas camadas da população tanto nos 

locais de trabalho quanto nos de moradia. Além disso, teriam permitido colocar no 

centro a questão da cidadania, ao unir a reivindicação por direito e a luta por livre 

manifestação das pessoas, permitindo demonstrar a mistificação presente na ideia de 

igualdade. 

Filgueiras (1992) abordou a luta por creche e outros três movimentos de 

reivindicação na cidade de Belo Horizonte ao longo do período que vai de 1979 a 1988.  

Preocupada, fundamentalmente, com as relações entre os movimentos de reivindicação 

e a questão da democracia no Brasil, Filgueiras toma como questão central a relação 

entre as organizações populares, os direitos sociais e as intervenções da política social 

dirigidas às camadas populares no país. No caso do movimento de luta por creches, a 

autora abordou a problemática no quadro das políticas de proteção à infância, 

destacando a importância desses movimentos de base nas transformações da legislação 

brasileira a partir de 1988. Suas análises evidenciaram a passagem de um discurso das 

necessidades individuais de mulheres e crianças pobres para o discurso coletivo, o do 

movimento, materializado nos chamados Movimentos de Luta por Creche (MLPC), que 

se organizaram em algumas cidades brasileiras. Análises com esse enfoque, 

desenvolvidas ao longo dos anos 1990, colocaram ênfase, também, na questão das 

trajetórias das mulheres que levaram esses movimentos adiante, procurando explicitar 

processos de constituição de novas identidades sociais, em um quadro analítico que 

reconhecia a pluralidade de sujeitos do movimento popular, em oposição à ideia de 

participação política vinculada somente aos canais institucionais como o sindicato e o 

partido (DIAS, 1995).  

A literatura com esse enfoque identificou, ainda, entre os integrantes dos 

movimentos de luta por creches, a emergência da preocupação com o reconhecimento 

do conteúdo educativo das práticas com as crianças, bem como com a 

profissionalização do pessoal que atuava nessas instituições. Esse reconhecimento é 

atribuído aos efeitos das múltiplas relações que essas organizações e movimentos 

sociais estabeleceram com agentes governamentais e com Organizações não-

Governamentais – ONGs – que difundiam o caráter educativo das relações entre adultos 

e crianças nos contextos coletivos, assim como a pertinência de se elaborarem propostas 

intencionalmente educativas (FILGUEIRAS, 1992; DIAS, 1995; SILVA, 2004).  
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A Educação Infantil – de experiências esparsas e heterogêneas à primeira etapa da 

educação básica  

 

O título desta seção pretende expressar, no que concerne à ação do Estado para 

com as crianças nos primeiros anos de vida, a trajetória que vai do amparo e assistência 

às crianças e famílias em situação de pobreza à definição do direito desses atores de 

contarem com atendimento educacional e apoio no cuidado e educação dos filhos, 

respectivamente.  

Conforme demonstrado por Cury (1998), encontram-se, na legislação brasileira, 

até a Constituição de 1967, apenas referências genéricas à criança pequena e à primeira 

infância. Tendo permanecido como questão de âmbito privado, é na Constituição de 

1967 que se introduz a ideia de uma lei própria para regular a assistência à infância. No 

âmbito da legislação educacional, ainda segundo o autor, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, de 1961 (LDB – Lei 4.024), mencionava, na seção da Educação Primária, a 

educação pré-escolar, quando aparece pela primeira vez a menção direta ao atendimento 

a crianças menores de 7 anos em escolas maternais e jardins de infância. O mesmo vai 

acontecer na Lei 5.692/71, reforçando ainda o dever das empresas de manter creches 

para os filhos das mães trabalhadoras, o que já era uma prescrição da CLT. Nesse 

sentido, observa-se que a emergência da criança como objeto da ação do Estado, no 

âmbito da legislação, insere-se, inicialmente, no contexto da legislação trabalhista, 

sendo entendida, então, como uma questão relacionada ao mundo do trabalho. 

A Constituição de 1988 é, portanto, um marco na definição dos direitos da 

criança e do adolescente e, de modo específico, da primeira infância (CAMPOS et al., 

1995; CURY, 1998; CRAIDY, 1994). As análises relativas aos processos de construção 

do direito à educação das crianças entre 0 e 6 anos reconhecem a década de 1980 como 

um período de grande mobilização social em torno da criança e do adolescente. Nesse 

período, constitui-se, na sociedade brasileira, uma nova doutrina da infância, na qual a 

criança deixa de ser objeto de tutela e passa a figurar como sujeito de direitos. Diante da 

definição da responsabilidade do Estado para com a educação da criança de 0 a 6 anos, 

Craidy (1994, p. 19) afirma que “a constituição de 1988 significa um marco histórico 

para a redefinição doutrinária e para o lançamento dos princípios de implementação de 

novas políticas para a infância”. Na mesma direção, Cury (1998) ressalta que a 
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necessidade do atendimento à criança pequena foi incorporada não sob o signo da 

Assistência, mas sob o do Direito, e fixou o papel do Estado não mais sob a figura do 

cuidado, mas sob a do dever. O autor ainda salienta que tanto a Constituição e, 

posteriormente, a regulamentação por parte do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1990), quanto a LDB – Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996) – e a Lei do Fundo 

(Lei 9.424/96) estabelecem a competência dos municípios com relação à Educação 

Infantil, permanecendo os Estados federativos corresponsáveis pelo Ensino 

Fundamental e pela Educação Infantil.  

O acesso a creches e pré-escolas está previsto na Constituição também como 

direito de pais e mães trabalhadores, o que denota o reconhecimento de necessidades 

distintas no que se refere à família e à criança. Em outros termos, o reconhecimento do 

direito à Educação Infantil não se faz somente considerando as possibilidades de 

desenvolvimento e bem-estar das crianças pequenas no ambiente coletivo. Ao prever o 

direito de pais e mães trabalhadores, a Constituição reconhece também a necessidade de 

as famílias contarem com lugar seguro para a guarda e o cuidado das crianças em razão 

dessa condição. Assim, constituem-se necessidades distintas que devem ser 

consideradas para a construção dos parâmetros de qualidade do atendimento e dos 

indicadores para a avaliação do provimento do atendimento à criança de 0 a 6 anos de 

idade (ROSEMBERG, 2001).  

A LDB, além de regulamentar o direito à Educação Infantil, distinguindo creche 

e pré-escola apenas por subfaixas etárias (0-3: creche e 4-6: pré-escola), inova ao elevar 

a Educação Infantil à condição de primeira etapa da Educação Básica (art. 29), devendo 

integrar os sistemas de ensino. Daí decorre a definição do profissional no ofício do 

magistério (art. 62), bem como a necessária articulação da Educação Infantil com o 

Ensino Fundamental. A educação da criança de 0 a 6 anos é tratada na Seção II do 

Capítulo da Educação Básica da LDB, e sua finalidade é definida como o 

desenvolvimento integral da criança até os  6 anos de idade, em complementação à ação 

da família e da comunidade. Com o reconhecimento legal, inicia-se um processo de 

discussão sobre a organização e o funcionamento das creches e pré-escolas, das 

propostas educativas (curriculares) apropriadas ao desenvolvimento integral de bebês e 

crianças pequenas, bem como sobre o sentido da Educação Infantil como apoio à 

família no cuidado e na educação dos filhos. Nesse processo, e em decorrência da 

exigência legal, a partir de sua inclusão no âmbito da educação escolar, foram fixadas 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil em 1999, por meio da 

Resolução número 1 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) (BRASIL, 1999). 

Tem-se, pela primeira vez, um documento nacional que orienta os projetos 

municipais e institucionais de Educação Infantil. Antes mesmo dessa Resolução, de 

1999, o Ministério da Educação já havia lançado o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998). Esse documento, no entanto, foi alvo de 

fortes críticas de especialistas da área, para os quais ele revelava uma concepção de 

currículo para as crianças pequenas excessivamente estruturado, evidenciada por meio 

da apresentação de objetivos e conteúdos por área de conhecimento, contrariando 

perspectivas mais holísticas de compreensão dos processos educativos e das 

experiências de bebês e crianças pequenas. Considero pertinente observar, no entanto, 

que os contatos com professoras da Educação Infantil de diferentes redes de ensino, 

bem como as análises de pesquisadores da área revelam que esse documento não apenas 

se tornou muito conhecido entre essas profissionais, como também tem sido largamente 

utilizado como referência para a estruturação das propostas pedagógicas e das práticas 

cotidianas.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, editadas em 

1999, já apresentavam uma concepção de Educação Infantil que colocava ênfase na 

autonomia das instituições para a construção de suas propostas pedagógicas e, 

sobretudo, estabelecia princípios gerais que evidenciavam a compreensão da criança 

como sujeito histórico e de direitos. Essa concepção compreendia, também, o 

desenvolvimento humano no contexto sócio-histórico-cultural, o que redundava em 

orientações para propostas que considerassem as crianças concretas com as quais as 

redes e as instituições trabalhariam. Revistas em 2009, tais diretrizes mantiveram esses 

princípios e acrescentaram novas orientações, como o reconhecimento de populações, 

especialmente suas crianças, que permaneciam invisibilisadas pelo documento anterior. 

Um exemplo disso foi a inclusão das populações do campo, dos indígenas e 

Quilombolas, com indicações expressas para a consideração, na estruturação das 

propostas político-pedagógicas de Educação Infantil para essas populações, de suas 

condições de vida e de seu universo cultural (BRASIL, 2009). 

Ainda no período anterior à promulgação da LDB, alguns documentos 

produzidos no contexto de debates entre especialistas, redes de ensino e Ministério da 
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Educação focalizaram os sentidos que, nas práticas educativas, expressariam o 

reconhecimento dos direitos das crianças. Entre esses documentos7, o caderno 

denominado Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais das crianças (BRASIL, 1995a), reeditado em 2009, sintetiza, tanto para o 

poder público quanto para as instituições de Educação Infantil e suas educadoras e 

educadores, ações por meio das quais dever-se-iam organizar a política de Educação 

Infantil e as práticas de cuidado e educação dos bebês e crianças pequenas.  

Nesse período, pós-reconhecimento legal dos direitos de crianças e famílias de 

contarem com oferta de Educação Infantil, a concepção que orientou tanto os debates da 

área quanto o processo legislativo foi a de que, embora se reconhecesse que bebês e 

crianças pequenas pudessem se beneficiar de educação em contextos coletivos (SILVA; 

VIEIRA, 2008) e que o dever do Estado era o de ofertar vagas para quem as 

demandasse, a matrícula dos filhos deveria ser opção da família. Nesta década e meia 

dos anos 2000, no entanto, ocorreram mudanças legislativas que reconfiguraram a 

Educação Infantil, introduzindo novas tensões em um campo que ainda está em vias de 

consolidação. Em 2006, o aumento da duração do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos 

(BRASIL, 2006) transformou, como consequência, a faixa etária relativa às crianças da 

Educação Infantil, que passou a ser de 0 a 5 anos. E, posteriormente, uma nova 

mudança na LDB (BRASIL, 2013) instituiu a obrigatoriedade da matrícula das crianças 

na pré-escola, a partir dos 4 anos de idade. Esta última determinação prevê que, até 

2016, os municípios organizem seus sistemas de ensino para receber todas as crianças a 

partir dos 4 anos. 

Este é, pois, um dos grandes desafios atuais da Educação Infantil (VIEIRA, 

2011). Concebida como uma etapa que compreende os 5 primeiros anos de vida, a 

instituição da obrigatoriedade para a pré-escola tem sido avaliada pelos especialistas da 

área como uma segmentação prejudicial para a experiência das crianças. De um lado, os 

investimentos públicos na etapa creche, que sempre foram escassos e inferiores àqueles 

destinados à pré-escola, passam agora a contar com justificativa legal para a 

concentração dos esforços na segunda, com ainda maiores restrições no que concerne à 

primeira. Uma das evidências disso é a distinção, por vários municípios, da qualificação 

                                                           
7 Conhecidos como os livros das carinhas, em referência às suas capas, esses documentos abordaram 
questões da política de Educação Infantil (BRASIL, 1993; 1994; 1995), da formação de profissionais para 
a Educação Infantil (BRASIL, 1994a) e Critérios para as políticas e para as projetos pedagógicos 
(BRASIL, 1995a). 
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profissional, do regime de trabalho e dos salários, entre as professoras que atuam na 

etapa creche – com crianças de 0 a 3 anos – e aquelas que atuam na etapa pré-escola. De 

outro, a expansão da pré-escola tem sido feita de forma que também não atende às 

necessidades das crianças dessa faixa etária. 

São complexos os fatores que incidem nas deficiências na oferta de Educação 

Infantil: a formação de professores tanto em nível médio, na modalidade normal, quanto 

em nível superior, nos cursos de pedagogia. Estes últimos, tradicionalmente 

caracterizados pela amplitude de objetos no campo educacional, ainda não incorporaram 

suficientemente os conteúdos e experiências necessários à qualificação profissional para 

atuar com bebês e crianças pequenas em instituições educacionais. Intimamente 

relacionada à questão da formação de professores encontra-se, na maior parte das redes 

de ensino, a ausência de compreensão do que seja cuidar e educar crianças em 

instituições de Educação Infantil tanto em regime diário parcial quanto integral. E, 

fundamentalmente, o fato de o direito das crianças estar estabelecido desde a 

Constituição de 1988, portanto, há 27 anos, não significa o reconhecimento da 

legitimidade da presença dos bebês, desde os primeiros meses, em instituições públicas. 

Esse aspecto, presente na origem da demanda por creches, relaciona-se a um conjunto 

de questões sociais, especialmente aquelas oriundas da persistente situação de exclusão 

de amplas camadas da população aos bens e serviços básicos e a condições dignas de 

vida e, não menos importante, às questões relativas à condição da mulher nas estruturas 

familiar e social.  

No entanto, ainda que o reconhecimento da lentidão para a implementação das 

políticas que deem efetividade aos direitos das crianças e das famílias não possa ser 

negligenciado, é preciso reconhecer os avanços que se operaram na área. E, nesse 

aspecto, o papel da Coordenação de Educação Infantil (COEDI) do Ministério da 

Educação tem sido muito importante para induzir e criar condições para a produção de 

conhecimentos e a realização do debate público sobre a criança e a Educação Infantil. 

Paralelamente, vem sendo editada uma série de documentos orientadores8, 

fundamentados nas concepções de criança como sujeito de direitos e de Educação 

Infantil como tempo e espaço de desenvolvimento integral das crianças, por meio do 

desenvolvimento de propostas pedagógicas, cujo eixo deve ser a indissociabilidade 
                                                           
8 O Portal do Ministério da Educação, na Seção Publicações da Secretaria de Educação Básica, 
disponibiliza uma série de documentos orientadores para as políticas e as propostas e práticas 
pedagógicas na Educação Infantil, coerentes com os  princípios que a área vem construindo.  
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entre cuidado e educação e as experiências das crianças estruturadas por meio das 

interações e das brincadeiras (BRASIL, 2009). No entanto, as pesquisas indicam que a 

difusão e a apropriação de tais orientações, bem como a construção de propostas locais 

– municipais e escolares – quando existem, estão distantes de absorverem e colocarem 

em prática tais princípios (CAMPOS, FÜLLGRAF; WIGGERS, 2006). O que se 

observa, muitas vezes, é a reprodução, com adaptações, do modelo escolar do Ensino 

Fundamental para a pré-escola (e também para a creche!) e a ausência de clareza sobre 

o que constitui um projeto de cuidado e educação de bebês em ambiente institucional.  

A literatura da área tem se esforçado para construir referências sobre a 

organização dos projetos pedagógicos das instituições e das práticas das/os 

professoras/as que atuam com os bebês e as crianças pequenas nas instituições de 

Educação Infantil (ROCHA, 2001; BARBOSA; HORN, 2008, dentre outros). 

Fundamentados nos estudos sociológicos da infância e nas perspectivas da psicologia do 

desenvolvimento com base sócio-histórica, especialmente nos estudos de Vigotski, as 

produções da área, ao mesmo tempo em que procuram demonstrar a inadequação da 

reprodução do modelo do Ensino Fundamental para as crianças pequenas, esforçam-se 

por apresentar possibilidades de atuação que correspondam às necessidades das crianças 

nos âmbitos afetivo, social, cognitivo, motor e cultural, entendidos como dimensões que 

devem ser abordadas de forma integrada nas interações, nas brincadeiras, como 

fundamentos que devem orientar a estruturação das propostas pedagógicas em todos os 

níveis da organização curricular. Tais orientações, coerentes com o previsto nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), enfatizam 

ainda a indissociabilidade entre cuidado e educação.  

Nessa direção, observa-se, ao longo década de 1990 e nos anos 2000, a 

intensificação do diálogo entre pesquisadoras/es da Educação Infantil e referenciais 

clássicos na focalização da criança e seu desenvolvimento (principalmente Piaget, 

Vigotski e Wallon), associados às perspectivas sociológicas de estudos das crianças e da 

infância, especialmente aqueles que se localizam na chamada vertente interpretativa 

(SARMENTO, 2008). A sociologia da infância, ou estudos sociais da infância, focaliza-

a como categoria geracional, histórica e socialmente construída, estruturante da nossa 

sociedade. Além disso, enfatiza a condição das crianças como agentes ou atores nas 

relações entre pares e com os adultos. O recurso a essa perspectiva teórica da condição 
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das crianças na sociedade e nas relações sociais tem sustentado o que se denomina 

pedagogia da infância, por meio da incorporação de perspectivas sociopedagógicas. 

A socialização, categoria central que sustenta as relações intergeracionais nos 

ambientes privado e público, vem sendo problematizada com grande ênfase na área da 

Educação Infantil. A consideração da agência da criança caracteriza-se como o principal 

elemento da constituição das referências para a estruturação dos ambientes de 

interações, cuidados, brincadeiras e aprendizagens de bebês e crianças pequenas. Essa 

perspectiva estabelece, então, a crítica às abordagens denominadas adultocêntricas, no 

sentido de que tanto a organização institucional quanto as situações organizadas para as 

experiências das crianças prevejam condições de iniciativa, de interações entre pares e 

com professores e outros adultos, bem como a discussão dos produtos culturais para a 

infância que podem e ou devem constituir a materialidade das creches e pré-escolas. 

Outras áreas da pesquisa social, como a antropologia, a demografia, a arquitetura, a 

psicologia e a história, ao lado da pedagogia, têm permitido a construção de 

conhecimentos sobre a criança e suas experiências nos espaços coletivos, com ênfase 

em sua condição de sujeito da própria socialização e ator no processo de construção de 

uma cultura infantil e, consequentemente, da cultura do grupo e da sociedade a que 

pertence (FARIA, 2005). Trata-se de elementos que tensionam o campo da educação 

escolar, introduzindo referências novas tanto no plano das relações quanto no do 

currículo e da materialidade que o concretiza na Educação Infantil.  

É importante destacar, ainda, que o reconhecimento do direito de bebês e 

crianças pequenas à educação em contexto institucional implica, também, a submissão 

da experiência infantil a processos de regulação até então inexistentes. O artigo de Ana 

Lúcia Goulart de Faria (2005), intitulado Políticas de regulação, pesquisa e pedagogia 

na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, discute o aspecto de 

regulação que acompanha a positivação do direito. No caso da infância – que a autora 

analisa no conjunto da emergência na cena social de sujeitos até então silenciados, como 

as mulheres, os indígenas, os negros e os idosos –, a possibilidade de ter vida coletiva 

por meio do direito à frequência à Educação Infantil institui processos de regulação dos 

corpos. Nas suas palavras, “cada vez que é dada atenção e um novo ator social entra em 

cena, um controle o regerá” (FARIA, 2005, p. 1015). 

Tais tensões, que podem ser observadas na formulação e na execução das 

políticas para a Educação Infantil e nas práticas pedagógicas cotidianas, expressam-se 
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no contexto atual em relação à prescrição, pelo Plano Nacional de Educação (2014-

2024), do estabelecimento de Base Curricular Comum Nacional (BCCN) para todas as 

etapas da Educação Básica, inclusive a Educação Infantil. Se a matéria tem se revelado 

polêmica nos demais níveis, no caso da Educação Infantil não é diferente e se acresce de 

elementos específicos, relativos à condição humana no início da vida, para a qual as 

ações de padronização ou de estabelecimento de referenciais a priori encontram maior 

resistência. Enfim, trata-se de um debate que pode ainda contribuir para o 

fortalecimento das questões específicas da Educação Infantil, embora conviva com o 

risco de conformação da experiência das crianças a uma base comum, com dificuldades 

para a consideração das diversidades das infâncias, de suas condições de 

desenvolvimento, de produção e participação nas, também diversas, culturas que 

constituem o Brasil.  

 

Considerações finais 

 

Ao finalizar este artigo, reafirmo meu desejo de contribuir para a reflexão sobre 

o campo da educação de bebês e crianças pequenas. Dentre as questões que hoje 

interrogam os pesquisadores e militantes da área, destaco as que se referem às 

definições  relativas às idades das crianças e cortes etários para admissão na creche e na 

pré-escola e para a entrada no Ensino Fundamental; aos sentidos do direito, 

relacionados à obrigatoriedade da frequência para uma das subfaixas etárias (a pré-

escola) e ao caráter não obrigatório da outra (a creche); ao atendimento a populações 

não urbanas; às questões curriculares e às consequências práticas da indissociabilidade 

entre cuidado e educação. 

 Ao refletir sobre o processo de constituição do campo da Educação Infantil no 

Brasil, procurei, tanto quanto possível, dialogar com as formas como diferentes 

pesquisadores e pesquisadoras da área o expressam em sua produção. Ainda assim, é 

preciso reafirmar a parcialidade das escolhas tanto analíticas quanto dos textos 

selecionados. No caso destes últimos, o limite estabelecido – 10 artigos disponíveis na 

web – impôs um desafio importante. Mesmo tendo por referência um recorte que 

expressa a minha forma de ler a história recente da produção acadêmica voltada para a 

educação das crianças pequenas no Brasil, sua riqueza, não só numérica, mas também 

no que concerne às abordagens, exigiu esforço maior para definir quais entrariam nessa 
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seleção. Assim, optei por incluir artigos publicados a partir dos anos 1970, quando se 

observa um progressivo aumento do interesse pelas crianças pequenas, de modo a 

trazer, para cada uma das décadas, até o momento atual, trabalhos que expressem as 

questões centrais que estavam (e/ou que estão) em debate. 
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