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RESUMO 

Este trabalho é fruto de um estudo sobre as produções acadêmicas brasileiras sobre bebês, que 

teve origem em estudos da invisibilidade histórica, cívica e científica das crianças pequenas 

(SARMENTO, 2007), da invisibilidade dos bebês nas produções acadêmicas (GOTLIEB, 

2009) e da Desigualdade social sofrida pelas crianças brasileiras (ROSEMBERG, 2006). Seu 

objetivo foi analisar a produção acadêmica brasileira sobre bebês, em especial as teses 

defendidas na área da educação, a fim de compreender qual espaço os bebês têm ocupado 

nessa produção e identificar algumas de suas características. O estudo dividiu-se em duas 

etapas: a primeira consistiu em um levantamento das produções acadêmicas brasileiras sobre 

bebês, que teve como fonte de dados a Plataforma de currículos Lattes do CNPQ; já a segunda 

etapa consistiu na realização de um segundo levantamento de produções, no portal da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), desta vez restringindo-se as 

teses brasileiras na área da educação que trataram sobre bebês, especialmente em contexto de 

berçário, e a partir do conjunto de teses encontradas nesse segundo levantamento foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica. Como resultados apontamos a predominância de produções nas 

áreas das Ciências Humanas e Ciências da Saúde que juntas somam 92,6% do total de 

produções; o aumento significativo de produções nestas duas áreas nas últimas décadas; A 

tendência das teses em investigar as temáticas relacionadas as Perspectivas Pedagógicas, as 

Perspectivas Sociológicas e as Perspectivas Históricas e Políticas; e a tendência do uso da 

creche como contexto real de investigação, no qual os bebês estabelecem diferentes relações. 

Consideramos que este estudo foi fundamental para compreender que espaço os bebês têm 

ocupado nas produções acadêmicas brasileiras, além de ter servir de base para a construção de 

novas pesquisas e para subsidiar as atuais discussões sobre a invisibilidade dos bebês. 

Palavras-chave: Bebês; Invisibilidade científica; Produção Acadêmica. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work is the result of a study of the Brazilian academic productions about babies, which 

originated in historical, civic and scientific invisibility studies of young children 

(SARMENTO, 2007), of invisibility of babies in academic productions (GOTTLIEB, 2009) 

and of the social inequality suffered by Brazilian children (ROSEMBERG, 2006). Its 

objective was to analyze the Brazilian academic production about babies, in particular the 

theses defended in the area of education, in order to understand what space the babies have 

occupied in this production and to identify some of its characteristics. The study was divided 

in to two stages: the first consisted of a survey of Brazilian academic productions about 

babies, which had as its data source the CNPQ Lattes Curriculum Platform; already the 

second stage consisted in the realization of a second survey of productions, in the website of 

the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD), this time restricting 

Brazilian theses in the area of education that dealt with babies, especially in nursery context, 

and from the set of theses found in this second survey a literature search was performed. The 

results point out the predominance of productions in the areas of Humanities and Health 

Sciences which together account for 92.6% of total production; the significant increase of 

productions in these two areas in the last decades; The tendency of theses to investigate the 

themes related to pedagogical perspectives, sociological perspectives and historical and policy 

perspectives; and the tendency of day care use as a real contexto f investigation, in which 

babies establish different relations. We consider that this study was fundamental to understand 

what space babies have occupied in Brazilian academic production, in addition to provide the 

basis for the construction of new research and to support the current discussions about the 

invisibility of babies. 

Keywords: Babies; Scientific Invisibility; Academic production. 
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1 INTRODUÇÃO 

É conveniente refletir sobre as produções acadêmicas, tendo em vista que elas são 

frutos de pesquisas científicas acerca de diversos objetos de investigação, que geralmente são 

definidos a partir das preocupações da sociedade em determinada época e local. Sendo assim, 

investigá-las é importante, pois elas tanto são reflexos das questões focadas pela sociedade em 

diferentes períodos históricos, quanto cumprem as funções de registrar e democratizar os 

conhecimentos produzidos pelas universidades e instituições de pesquisa. Diante disto, o 

presente trabalho está centrado nas produções acadêmicas de doutores brasileiros sobre 

bebês
1
, sobretudo as produções ligadas à educação de bebês e suas experiências em contexto 

de creche. 

Tendo como base os estudos teóricos proporcionados pela disciplina de Educação 

Infantil, do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Federal do Ceará 

(FACED/UFC), percebi que embora existam produções acadêmicas que discutam temáticas 

relacionadas aos bebês, a quantidade dessas produções é muito inferior em comparação ao 

número de produções sobre sujeitos de faixas etárias maiores, como por exemplo, em 

comparação às crianças em período de alfabetização (6 à 8 anos) e aos adolescentes. Isso é 

apontado em alguns trabalhos, como exemplo, o levantamento acerca dos percursos e 

tendências da produção científica sobre crianças de 0 a 3 anos na ANPED, realizado por 

Gonçalves, Buss-Simão e Rocha (2014). As autoras analisaram trabalhos publicados entre os 

anos de 2003 a 2013, apresentados na Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), precisamente no Grupo de Trabalho Educação 

da Criança de 0 a 6 anos (GT7). Os resultados desse levantamento foram apresentados pelas 

autoras em dois tópicos de discussão, sendo o primeiro denominado de 

“A produção científica recente: trabalhos apresentados no GT07 na Reunião Nacional da 

ANPED entre os anos de 2003 a 2013”, e o segundo denominado 

“Perspectivas de pesquisas sobre as crianças de 0 a 3 anos na ANPED”. 

No primeiro tópico de discussão de resultados, as autoras afirmam que entre os 

anos de 2003 a 2013, foi apresentado o total de 175 trabalhos no Gt07 das reuniões anuais da 

ANPED, mas que desses apenas 23 ocupavam-se em estudar as crianças de 0 a 3 anos de 

                                                           
1
 Existem diferentes compreensões em relação ao termo “bebê”. De acordo com o documento Práticas cotidianas 

na Educação Infantil – bases para a reflexão sobre as orientações curriculares, do Ministério da Educação, são 

considerados bebês as crianças de 0 a 18 meses e crianças bem pequenas as que possuem entre 19 meses e 3 

anos. Nesta pesquisa, o termo “bebê” foi compreendido como crianças entre 0 a 3 anos de idade. 
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idade. Esse número é considerado baixo por elas, levando em consideração a quantidade de 

produções que foram apresentadas no mesmo GT, mas que se empenhavam em pesquisar 

sobre as crianças com idades maiores (4 à 6 anos). As autoras consideram ainda que embora o 

número de produções sobre as crianças de 0 a 3 anos seja inferior às produções sobre crianças 

das demais idades, os números das últimas reuniões da ANPED podem ser considerados 

otimistas e apontam a preocupação sobre a situação da creche e das crianças pequenas no 

Brasil. Outro importante dado apresentado pelas autoras é que até o ano de 2008 grande parte 

das produções preocupavam-se em estudar questões gerais sobre a educação de infantil e 

privilegiavam as crianças maiores, embora seus dados fossem estendidos as crianças de 0 a 3 

anos; mas a partir de 2008 mostra-se uma significativa mudança nas produções ao delimitar 

os estudos e pesquisas especificamente sobre as crianças de 0 a 3 anos. 

No segundo tópico de discussão as autoras apresentam os resultados da leitura e 

análise das 23 produções selecionadas como relevantes para o seu levantamento, dividindo-as 

em quatro grupos temáticos: a dimensão pedagógica, perspectiva sociológica, políticas para 

educação infantil e história. O primeiro grupo é o que possui o maior número de produções, 

são o total de 17 produções que se voltam ao estudo da realidade educacional, abarcando 

dimensões distintas como: especificidade da docência com bebês, organização dos espaços e 

tempo, ampliação das reflexões sobre o cuidado, linguagem, literatura, dentre outros. O 

segundo grupo temático apresenta o total de quatro produções que se preocupam em estudar a 

potencialidade das relações sociais entre crianças pequenas entre si e com os adultos, com 

base na perspectiva sociológica. Já o terceiro e o quarto grupo temático possuem, cada um, 

uma única produção, sendo a do terceiro voltada ao estudo das estratégias políticas adotadas 

para responder as demandas sociais para a educação de crianças pequenas, em especial, as 

tensões e demandas no que se refere à creche, e a do quarto centrada na análise de um manual 

de puericultura brasileiro que procura evidenciar a constituição de infâncias saudáveis e 

normais. Essa divisão temática feita pelas autoras contribui para a compreensão das 

tendências das pesquisas na abordagem dos bebês. 

Para respaldar teoricamente este estudo, lanço mão dos conhecimentos da 

Sociologia da Infância, um campo de estudo que tem se desenvolvido ao longo dos anos 

através de um novo olhar sobre a infância, buscando criar um espaço para a infância no 

discurso sociológico e desconstruindo concepções limitadas sobre esta fase da vida. Além 

disso, é realizada uma discussão teórica sobre a Educação Infantil no Brasil e sua influência 
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em relação às pesquisas com crianças pequenas. Para isso, são utilizadas basicamente as 

contribuições de autores como Pinto (1997), Sarmento (2007), Gottlieb (2009) Cruz (2000), 

Rocha (2008) e Rosemberg (2006).  

Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento da produção acadêmica 

brasileira sobre bebês, em especial as teses defendidas na área da educação, a fim de 

compreender qual espaço os bebês têm ocupado nessa produção e identificar algumas de suas 

características. Para isto, tem como objetivos específicos: 

 Identificar como as produções acadêmicas brasileiras sobre bebês distribuem-

se quantitativamente nas diferentes áreas do conhecimento; 

 Caracterizar a evolução das produções acadêmicas brasileiras sobre bebês ao 

longo do tempo. 

 Identificar as teses brasileiras na área da educação que trataram sobre bebês, 

especialmente em contexto de berçário. 

 Apontar as tendências das teses brasileiras sobre bebês, na área da educação, 

em relação as suas temáticas e ao lócus das pesquisas. 

Para alcançar os objetivos propostos nessa pesquisa foram utilizadas duas 

estratégias metodológicas, que foram o levantamento amostral e a pesquisa bibliográfica, 

tendo como fonte de dados respectivamente a Plataforma de Currículos Lattes do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ e a Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informações em Ciências e 

Tecnologia – IBICT. 

O presente trabalho encontra-se dividido em três capítulos. O primeiro chamado 

“Sociologia da Infância e as pesquisas com crianças” dedicado à discussão do aporte teórico 

escolhido. O segundo capítulo denominado “O Percurso metodológico” descreve todos os 

procedimentos adotados e o processo de realização dessa pesquisa. E por fim o terceiro 

capítulo, denominado “A produção acadêmica brasileira sobre bebês” que traz o conjunto de 

resultados alcançados na pesquisa e sua discussão. 

Através deste trabalho, busco contribuir para uma reflexão sobre a importância de 

pesquisar e de produzir publicações acadêmicas sobre os bebês, tendo em vista o 

reconhecimento deles como sujeitos sociais e de direitos e a superação da visão adultocêntrica 
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comum entre os pesquisadores, que muitas vezes limitam seus estudos às crianças de maior 

idade, colocando-os a margem das produções acadêmicas.  
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2 SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA E AS PESQUISAS COM CRIANÇAS. 

Historicamente as crianças sofreram um processo de invisibilidade, isso pode ser 

observado através dos poucos registros sobre as crianças em outros períodos históricos, como 

por exemplo, na Idade Média.  Segundo Sarmento (2007, p. 26), as formas de registros que 

assinalam a presença de crianças no passado são “apenas referências autobiográficas – onde a 

infância aparece evocada pelo filtro, frequentemente crítico, do adulto que se conta - e 

registros dispersos em testamentos, diários, documentos funerários ou evocações 

novelísticas”. Como considera o autor, além de serem poucos, os registros que se tem sobre as 

crianças em outras épocas são centrados em uma perspectiva adultocêntrica, ou seja, com base 

na visão que o adulto tem sobre a criança. 

 Por outro lado, a maior parte dos registros sobre as crianças em períodos históricos 

anteriores à modernidade é proveniente das classes sociais mais favorecidas (clero e nobreza). 

Esses registros normalmente são limitados à representação das crianças destas classes e dos 

seus modos de vida, portanto retratam apenas a realidade vivida por uma pequena parcela da 

população infantil em outras épocas, resultando no desconhecimento da complexidade da 

realidade social vivida pela maior parte das crianças, já que estas eram invisíveis devido à 

condição de suas classes sociais. 

Ainda sobre os registros históricos, é importante destacar que a infância retratada neles 

é dotada de características próprias da idade adulta, pois até por volta do século XIII a 

sociedade não conferia uma grande importância às distinções existentes em cada uma das 

fases da vida. Diferentemente do contexto atual, não havia a discriminação entre cada fase e 

sobre o que é próprio a cada uma delas. Desta forma, as crianças compartilhavam desde muito 

cedo os mesmos costumes e tradições do universo adulto, desde aspectos básicos como o 

vestir e o comer, até as formas de trabalho e divertimento. Toda a apropriação da cultura por 

parte das crianças acontecia através do contato com seus familiares e demais membros da 

sociedade, em seus diferentes espaços de convivência. Por conta da indeferenciação entre a 

cultura infantil e cultura adulta, o historiador Philipp Ariès, em seus estudos pioneiros, 

conceitua que na antiguidade as crianças eram como adultos em miniatura e aponta a ausência 

histórica do que ele chama de “sentimento de infância” (ARIÈS, 1981). 
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É importante esclarecer que a inexistência de um “sentimento de infância”, até por volta 

do século XVIII, não sugere inexistir o sentimento de afeição pelas crianças. Pinto (1997) 

contribui para esse esclarecimento ao apontar que  

Como especifica Ariès (1981 : 156), a inexistência de um sentimento de infância em 

séculos passados, não significa necessariamente que as crianças fossem 

negligenciadas, desamparadas ou tratadas com desprezo. Uma coisa é a existência da 

ideia de infância e outra é a afeição pelas crianças. O que se passava era que, logo 

que a criança se mostrava capaz de viver sem a constante solicitude da mãe ou da 

ama e adquiria um certo grau de discernimento de si e do mundo, se ia incorporando 

gradualmente na sociedade adulta. (PINTO, 1997, p. 35) 

O “sentimento de infância”, segundo Cruz (2000), pode ser compreendido como a 

forma como vemos e nos relacionamos com a infância, sendo uma construção social e 

histórica que reflete as condições no qual é gerado e os interesses dominantes presentes em 

um determinado momento. Portanto, partir do momento em que passa a existir um 

“sentimento de infância”, é criada a consciência da infância como algo diferente da adultez, o 

que gera a criação de diferentes imagens e concepções sobre a infância e o ser criança que são 

modificadas de acordo com a sociedade e o tempo.  

No início do século XX, uma nova compreensão acerca do desenvolvimento do homem 

trouxe para a criança o interesse de vários pesquisadores: as características humanas são 

produzidas num processo que se inicia na infância; “a criança é o pai do homem” (SMOLKA, 

2002). Algumas ciências nascentes, como a Psicologia, passaram a se interessar por conhecer 

mais a criança, com o objetivo de compreender o adulto, sem, nem entanto, preocupar-se em 

entender com a criança percebia as suas experiências (como frequentar a escola) e que 

opiniões teria sobre algum tema que lhe dissesse respeito. 

Algumas imagens sociais da infância, construídas historicamente e predominantes tanto 

nos registros históricos, quanto na produção científica em épocas passadas, são chamadas de 

imagens pré-sociológicas. Segundo Sarmento (2007, p. 29), essas imagens são marcadas pela 

consideração do “sujeito infantil como uma entidade singular abstracta, analisada não apenas 

sem recurso à ideia de infância como categoria social de pertença, mas com exclusão do 

próprio contexto social enquanto produtor de condições de existência e de formação 

simbólica.” As imagens pré-sociológicas já carregam consigo o ideário de infância como uma 

fase própria do desenvolvimento humano; porém elas se orientam por uma ideia de natureza 

universal da infância. 
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De acordo com Sarmento (2007), as principais imagens de criança utilizadas nos 

estudos pré-sociológicos da infância são: a criança de natureza má, ou seja, seres que 

necessitam de disciplinamento e controle para que no futuro se tornem seres melhores, sendo 

assim, uma visão negativa da infância, influenciada também pelo pensamento religioso da 

criança como fruto do pecado original; a criança de natureza boa ou criança inocente, 

baseada no pensamento de Rousseau que considera que “o homem nasce bom, a sociedade é 

que o corrompe”; portanto, as crianças, por terem uma natureza boa, devem ser resguardadas 

das ações dos mais velhos para evitar a maldade e a corrupção aprendida através de suas 

interações; a criança imanente, que toma como base a ideia de John Locke, que considera a 

criança uma tabula rasa, sendo assim, a criança tem o potencial se desenvolver a partir do que 

lhe é inscrito pela sociedade, a criança é vista como um projeto de futuro determinado pelos 

moldes a que ela é submetida; a criança naturalmente desenvolvida, imagem estabelecida 

com base na psicologia do desenvolvimento, em especial os trabalhos de Jean Piaget, 

apresenta a ideia de criança como ser natural, antes de se constituir um ser social, e a ideia de 

que a natureza infantil sofre um processo de maturação que se desenvolve por estágios
2
; por 

fim, a criança inconsciente, imagem influenciada pela psicanálise, percebe a criança como 

preditor do adulto ao atribuir os comportamentos da idade adulta às experiências e conflitos 

gerados ainda na infância. A criança encarada a partir dessas imagens é considerada 

principalmente como passível de socialização orientada pela ação dos adultos sobre os mais 

jovens, obedecendo ao modelo vertical e impositivo de socialização de Durkheim.  

É então, a partir da necessidade de se contrapor aos modelos de estudos pré-

sociológicos que compreendem a infância como uma categoria genérica, e visando a 

desconstrução desses antigos modelos de estudos da criança, limitados às visões médica, 

biológicas e da Psicologia do desenvolvimento Humano, que emerge a Sociologia da Infância 

como campo de estudo. Segundo Sarmento (2005) 

A Sociologia da Infância propõe-se a constituir a infância como objecto sociológico, 

resgatando-a das perspectivas biologista, que a reduzem a um estado intermédio de 

maturação e desenvolvimento humano, e psicologizantes, que tendem a interpretar 

as crianças como indivíduos que se desenvolvem independente da construção social 

                                                           
2
 Segundo Tebet (2013), apesar das críticas atribuídas a Piaget, por considerarem que em sua obra a criança é 

abordada em termos genéricos e naturais, desconsiderando aspectos os sociais da infância, é importante destacar 

suas contribuições para o diálogo entre a Psicologia a Sociologia, em especial ao questionar o “medo da 

repressão” que marca a teoria do constrangimento de Durkheim; ao propor a noção de autonomia da vontade em 

oposição ao medo da repressão; e por se propor a ouvir as crianças através do método de entrevista clínica, 

buscando compreender os modos de pensar e se comportar das crianças. Por outro lado, vale registrar que Piaget 

considerava o desenvolvimento é impulsionado por quatro fatores: a maturação, as experiências, a transmissão 

social e a equilibração; portanto, é questionável o grande peso atribuído à maturação que vários autores supõem.  
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das suas condições de existência e das representações e imagens historicamente 

construídas sobre e para elas. (SARMENTO, 2005, p. 363) 

A Sociologia da infância introduz, portanto, novos paradigmas aos estudos da 

infância no campo da Sociologia, ao compreender a infância como uma construção social, que 

aponta para a percepção das diferentes imagens de infância que podem ser construídas pela 

sociedade nos diferentes períodos históricos, ou até mesmo no mesmo período, de acordo com 

variáveis como a classe social, etnia, religião, gênero, nacionalidade, etc. Portanto, além da 

infância deixar de ser entendida como uma categoria genérica e universal, ela passa a ser é 

percebida como uma variável da análise social que não se dissocia de outras variáveis 

(PINTO, 1997). 

Outro paradigma introduzido é a visão da infância como objeto sociológico, que 

nega o conceito de criança como receptáculo das ações dos adultos e considera as crianças 

como atores sociais plenos, as quais em seus processos de socialização são capazes de se 

apropriar, de reproduzir e de reinventar a cultura. Desta forma, as relações estabelecidas pelas 

crianças, bem como a cultura por elas produzida, são dignas de serem estudadas em si 

mesmas, de forma autônoma. Segundo Sarmento e Pinto (1997)  

O estudo das crianças a partir de si mesmas permite descortinar uma outra realidade 

social que é aquela que emerge das interpretações infantis dos respectivos mundos 

de vida. O olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar do 

adulto deixa na penumbra ou obscurece totalmente. (SARMENTO E PINTO, 1997, 

p. 25) 

A escuta das crianças revela novas informações a respeito de suas realidades, 

então, como consideram Sarmento e Pinto (1997, p. 25) “interpretar as representações sociais 

das crianças pode não ser apenas um meio de acesso à infância como categoria social, mas às 

próprias estruturas e dinâmicas sociais que são desocultadas no discurso das crianças”. Esse 

aspecto também é apontado por Sarmento (2005) quando afirma que  

A sociologia da infância propõe-se a interrogar a sociedade a partir de um ponto de 

vista que toma as crianças como objecto de investigação sociológica por direito 

próprio, fazendo acrescer o conhecimento, não apenas sobre a infância, mas sobre o 

conjunto da sociedade globalmente considerada.  (SARMENTO, 2005, p. 363) 

O estudo da realidade da infância a partir das próprias crianças é o que especifica 

a Sociologia da Infância como campo de estudo emergente, e essa especificidade demanda a 

adoção de um conjunto de orientações metodológicas congruentes, ou seja, metodologias 

coerentes que contribuam para a coleta e interpretação da fala das crianças. Sarmento e Pinto 
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(1997) apontam que independente da metodologia, deve-se constituir como princípio 

metodológico a não projeção do olhar do adulto sobre as crianças e consideram os estudos 

etnográficos, a observação participante, as histórias de vida, entrevistas biográficas e 

genealogias, exemplos de metodologias coerentes ao estudo da infância a partir das próprias 

crianças, e consideram também a possibilidade de adaptação de instrumentos tradicionais de 

pesquisa, como por exemplo, os questionários, desde que não seja desconsiderado o princípio 

anteriormente citado. 

Com base nessas perspectivas, as crianças são valorizadas como objeto de estudo e 

como um agente ativo na pesquisa da sua própria realidade, diferenciando os estudos 

sociológicos da infância de outros modelos de estudos, nos quais as crianças são vistas apenas 

como pretextos ou destinatárias de processos. É importante esclarecer que o estudo das 

crianças a partir de si mesmas, não aponta para o isolamento delas enquanto objeto de estudo, 

e sim para o esforço de compreender e interpretar a infância a partir de uma visão 

interdisciplinar. 

Podemos considerar que a Sociologia da infância e os seus novos paradigmas, 

contribuíram para que a infância deixasse, ainda que de forma progressiva, de ser um assunto 

privado, de exclusividade da esfera familiar, e se transformado em um assunto de interesse 

público, e a sua consolidação enquanto campo de pesquisa tem concedido visibilidade 

científica à infância e às crianças como sujeitos.  

No Brasil, o desenvolvimento de estudos sobre a infância tem se ampliado nas 

últimas duas décadas, o que pode ser percebido através do crescente interesse pela infância 

nos campos das Ciências Sociais e das Ciências Humanas, e pouco a pouco tem-se caminhado 

para a consolidação e legitimidade do campo de estudo, através da construção de um corpo 

teórico e metodológico próprio. Porém, Quinteiro (2002) alerta para a emergência de uma 

Sociologia da infância brasileira, pois segundo ela, no país ainda existem poucos 

interlocutores do campo, além disso, a produção científica que se encontra disponível é 

caracterizada pela ausência de debates teóricos, resultado da carência de um olhar atencioso e 

sistemático direcionado a infância, por parte dos pesquisadores. A autora afirma que  

No Brasil, os saberes constituídos sobre a infância que estão ao nosso alcance até o 

momento nos permitem conhecer objetivamente as precárias condições sociais das 

crianças, sua história e sua condição profundamente adversa de “adulto em 

miniatura”, e precariamente a infância como uma construção cultural, sobre seus 

próprios saberes, suas memórias e lembranças, suas práticas e possibilidades de criar 



18 
 

e recriar a realidade social na qual estão inseridas. Afinal, o que sabemos sobre as 

culturas infantis? O que conhecemos sobre os modos de vida das crianças indígenas, 

negras e brancas? O que sabemos sobre as crianças que frequentam a escola pública? 

Como aprendem? O que aprendem? O que sentem? O que pensam? (QUINTEIRO, 

2002, pg. 141).   

Ainda segundo Quinteiro (2002), é possível dizer que pouco sabemos sobre as 

culturas infantis, porque as crianças pouco são ouvidas e pouco são questionadas em relação 

as suas realidades, e mesmo quando suas “falas” são solicitadas, elas são apresentadas soltas 

no texto, à margem das interpretações e análises de seus pesquisadores. Para a autora, mesmo 

no âmbito da Sociologia da Infância ainda há resistência à fala infantil como fonte confiável e 

respeitável, além disso, ela problematiza que os recursos metodológicos utilizados nas 

pesquisas com crianças de acordo com a forma com que são concebidos, se mostram como 

instrumentos inadequados para o registro da falas dos pequenos sujeitos.  

Os desafios e as problemáticas apontadas por Quinteiro (2002) se acentuam ainda 

mais em relação ao desenvolvimento de pesquisas com bebês, pois embora as crianças já 

tenham adquirido certa atenção no meio científico, não significa dizer que esta atenção está 

voltada para os bebês. Mesmo no campo da Sociologia da infância o espaço ocupado por eles 

é marginalizado, pois quanto menor a idade das crianças, menor é o enfoque dado a elas nas 

pesquisas.  

Gottlieb (2009) destaca em seu estudo sobre a exclusão dos bebês nas discussões 

antropológicas, seis razões que podem explicar a reduzida visibilidade acadêmica dos bebês 

na área da Antropologia, mas que podem ser relacionadas facilmente a outros campos de 

estudo. Dentre as razões apontadas por ela, quatro se destacam: 

a) A visão dos bebês como passivos e dependentes: por parecerem precisar tanto 

da misericórdia dos outros, aparenta inexistir um mínimo grau da relação de oferta 

e demanda entre os dois indivíduos, ou entre o bebê e a sociedade, de tal forma 

que eles se tornam desinteressantes para a reflexão acadêmica.  

b) A relação dos bebês com as mulheres: pois na maioria das sociedades os bebês 

passam a maior parte do tempo em ambiente doméstico, junto às mulheres, estas 

que por sua vez, foram por muito tempo negligenciadas como sujeitos sociais. 

c) A crença de que os bebês não se comunicam: baseados na concepção de 

comunicação verbal, os bebês são considerados incapazes de falar, desprezando-se 
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as suas diversas formas de comunicação, os diferentes sons e ruídos que são 

produzidos por eles. 

d) Os bebês são considerados irracionais: os sistemas racionais do pensamento 

são privilegiados sobre os outros modos de experimentação da vida. Desta forma 

os bebês estão extremamente ligados aos processos corporais e limitados aos 

processos racionais com base nas capacidades intelectuais - comunicação por 

meio da fala, a organização do mundo à sua volta e de planejar o futuro.  

Em contraposição a essas visões sobre os bebês, que os tornam invisíveis para a 

ciência e limitam a produção de estudos com eles, Castelli e Mota consideram que  

O processo de pesquisar, com bebês, é intenso, surpreendente, vivo, enriquecedor, 

visto que eles interagem muito, rompem com ideias verticais, polarizadas de 

pesquisas, onde há pesquisador somente de um lado. Os bebês, além de também 

pesquisarem aquele outro que interage com eles, introduzem no cotidiano o novo, o 

inusitado, o inimaginável e, assim, o papel do pesquisador adulto precisa ser flexível 

dentro dessa vivência complexa, “valorizando aquilo que emerge no cotidiano da 

pesquisa, que não pode ser previsto de antemão” (GOBBATO, 2010, p.7). Ademais, 

não basta reconhecermos que os bebês possuem muitas linguagens para se 

expressarem, criarem e interagirem. Precisamos estar abertos a essa multiplicidade e 

entender que pesquisar com bebês implica aceitar o desafio de vivenciar diferentes 

experiências com linguagens: trocar olhares, sorrisos, fotografar, brincar, cantar, 

escrever, dar colo, fazer e receber carinho etc. (CASTELLI E MOTA, 2013, P. 12) 

Todos os elementos até aqui apresentados pressupõe não só a emergência de uma 

Sociologia da Infância brasileira, mas aponta também os diversos desafios que ainda 

necessitam serem ultrapassados para a consolidação de um campo de estudo sobre a infância 

que torne visível os diferentes grupos que compõe esta categoria e a complexidade de suas 

realidades.  

Os bebês dentre esses grupos, merecem ser reconhecidos de fato como objeto de 

estudo, seja no campo da Educação ou da Sociologia, pois a investigação dos modos de vida 

desses sujeitos ainda é bastante limitada. Pouco se conhece sobre as diferentes realidades que 

compõem esse mesmo grupo (bebês), uma vez que, as pesquisas geralmente têm como foco 

apenas os bebês que frequentam as creches públicas e particulares, ou a realidade dos bebês 

em situação de extrema pobreza.  É preciso conhecer outras realidades que ainda estão 

invisíveis. Afinal, o que conhecemos sobre os bebês indígenas, quilombolas, do campo, das 

periferias, dos centros urbanos? O que sabemos sobre os modos de vida dos bebês de acordo 

com as classes sociais? O que sabemos sobre a construção do conhecimento e da cultura por 
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eles? Essas são só algumas das indagações que merecem uma maior visibilidade no meio 

científico. 
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3 O PERCURSO METODOLÓGICO 

Este estudo trata de uma pesquisa de natureza descritiva, que é aquela cujo 

objetivo primordial é descrever características de determinada população ou fenômeno, 

possibilitando o estabelecimento de relações entre as variáveis, e até mesmo a natureza dessas 

relações (GIL, 2002).  

A abordagem desta pesquisa é tanto quantitativa quanto qualitativa, pois se vale 

de procedimentos técnicos e análise de resultados próprios dessas duas abordagens. A 

abordagem quantitativa caracteriza-se, principalmente, pelo uso de técnicas estatísticas as 

quais oferecem resultados em números, e que podem ser classificados e analisados de forma 

generalizada. Já a pesquisa qualitativa caracteriza-se por responder a questões particulares, 

sobre um objeto ou realidade que não pode ser quantificado. De acordo com Minayo (1994, p. 

22) “o conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõem, ao contrário, se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo 

qualquer dicotonomia.”.  

Para a realização desta pesquisa foi utilizado como procedimento técnico: o 

levantamento amostral, a partir do qual é possível com base em uma amostra significativa 

do objeto, obter conclusões que são projetadas para a totalidade. Segundo Gil (2002, p. 51) 

“os dados obtidos mediante o levantamento podem ser agrupados em tabelas, possibilitando 

sua análise estatística. As variáveis em estudo podem ser quantificadas, permitindo o uso de 

correlações e outros procedimentos estatísticos.”. E a pesquisa bibliográfica, que é uma 

pesquisa desenvolvida com base em materiais já elaborados, na qual são utilizadas, 

principalmente, publicações acadêmicas como livros e artigos científicos. 

A presente pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento da produção 

acadêmica brasileira sobre bebês, em especial as teses defendidas na área da educação, a fim 

de compreender qual espaço os bebês têm ocupado nessa produção e identificar algumas de 

suas características. Para isto, tem como objetivos específicos: 

 Identificar como as produções acadêmicas brasileiras sobre bebês distribuem-

se quantitativamente nas diferentes áreas do conhecimento; 

 Caracterizar a evolução das produções acadêmicas brasileiras sobre bebês ao 

longo do tempo. 
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 Identificar as teses brasileiras na área da educação que trataram sobre bebês, 

especialmente em contexto de berçário. 

 Apontar as tendências das teses brasileiras sobre bebês, na área da educação, 

em relação as suas temáticas e ao lócus das pesquisas. 

De início, com o objetivo de identificar como as produções acadêmicas brasileiras 

sobre bebês distribuem-se quantitativamente nas diferentes áreas do conhecimento e como 

elas vêm evoluindo ao longo do tempo, foi realizado um levantamento amostral na Plataforma 

de Currículos Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPQ, que integra dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições em um único 

sistema de informação (BRASIL, 2015a). A escolha dessa plataforma como fonte de dados se 

deu devido os seus currículos obedecerem a um padrão nacional; pelo seu modelo ser adotado 

por todas as universidades e instituições de pesquisa do país, para todos aqueles que 

desenvolvem atividades acadêmicas; pela riqueza de informações nela contida e por sua 

confiabilidade. Esse levantamento aconteceu entre os meses de agosto e outubro de 2014. 

Para identificar os currículos da Plataforma Lattes que possuíam produções sobre 

bebês, foram escolhidos dois filtros de busca: currículos de doutores, pois em geral esses 

pesquisadores possuem uma quantidade significativa de publicações devido aos seus 

percursos acadêmicos maiores que os profissionais apenas com o mestrado ou graduação; e 

currículos de brasileiros, pois a analise incide sobre as produções de acadêmicos desta 

nacionalidade. Além disso, foi utilizado como descritor de busca a palavra “bebê”. Através da 

utilização desses filtros e do descritor foi possível encontrar o total de 2.932 currículos. Como 

os currículos desta plataforma são organizados de forma aleatória, ou seja, não obedecem a 

critérios de organização (tais como: ordem alfabética do nome dos autores, período de 

atualização dos currículos ou área de conhecimento) foram coletados os dados dos 600 

primeiros currículos encontrados, formando assim uma amostra de aproximadamente 20% do 

total. Dessa amostra de currículos foram extraídas as seguintes informações: produções cujo 

título possuía o descritor bebê, área do conhecimento em que a produção se insere, ano de 

publicação da produção e tipo de produção acadêmica. Além disso, foram registrados também 

o nome e formação acadêmica de cada autor.  

As áreas do conhecimento utilizadas nesta pesquisa referem-se à divisão de áreas 

estabelecida pela Plataforma Lattes, que define oito áreas: Ciências Agrárias; Ciências 

Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências Humanas; 
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Ciências Sociais Aplicadas; e Linguística, Letras e Artes. As produções acadêmicas 

consideradas foram: tese, dissertação, monografia, livro, capítulo de livro, artigo e trabalhos 

completos apresentados em eventos científicos. E em relação à formação acadêmica dos 

autores foram registrados os cursos de graduação e o programa de pós-graduação concluídos 

por eles. 

A obtenção dessas informações contemplaram os dois primeiros objetivos desta 

pesquisa. Porém, para o alcance dos dois outros objetivos definidos, que são a identificação 

das teses brasileiras na área da educação que trataram sobre bebês, especialmente em contexto 

de berçário, e o apontamento das tendências dessas teses em relação as suas temáticas e ao 

lócus das pesquisas, foi necessário o acesso a outras informações dessas produções (teses), 

tais como: palavras-chaves, objetivos das pesquisas, referencial teórico, lócus das pesquisas, 

metodologias, dentre outras informações que são comumente encontradas nos resumos dos 

trabalhos científicos. Nessa etapa, portanto, o conjunto das produções acadêmicas, 

anteriormente bastante abrangente, foi restrito ao tipo “tese” e, em lugar do leque de áreas 

definidas pelo CNPQ, o levantamento passou a focar a Educação, que é parte da área Ciências 

Humanas.      

Porém, ter acesso a essas informações não se revelou como uma tarefa simples, 

pois a Plataforma Lattes solicita as palavras-chaves das teses, dissertações e monografias, 

para o cadastramento das mesmas por seus autores, mas, essas palavras-chaves ficam ocultas 

no currículo e não aparecem nas consultas realizadas por terceiros. Além disso, a plataforma 

também não disponibiliza os resumos das produções cadastradas ou links da internet nos 

quais seja possível acessá-los.  Isso tudo gerou a necessidade de uma nova fonte de dados 

capaz de complementar as informações até então coletadas. 

Em busca de uma nova fonte de dados para a complementaridade da pesquisa foi 

encontrado a portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia (IBICT). Esta plataforma faz 

parte do Programa da Biblioteca Digital Brasileira (BDB) e tem por objetivo reunir em um 

único portal de busca as teses e dissertações defendidas em todo o país e por brasileiros no 

exterior. Conforme a descrição no site da BDTD, o projeto já possui mais de 10 anos de 

existência e se figura como uma das maiores iniciativas para a disseminação e visibilidade de 

teses e dissertações no nosso país. Este portal segue os preceitos da Iniciativa de Arquivos 

Abertos, adotando o modelo baseado em padrões de interoperabilidade, conceito este que 
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pode ser entendido como a capacidade de diferentes sistemas e organizações trabalharem 

conjuntamente, garantindo a interação e troca de informações de modo eficiente entre 

pessoas, organizações e sistemas computacionais (BRASIL, 2015b). 

Escolhida a fonte de dados complementar, foi então realizado o segundo 

levantamento de produções, desta vez focando apenas as teses de doutores brasileiros que 

tratam sobre bebês. Foi utilizado o recurso de busca avançada empregando como filtros de 

busca os descritores “bebê”, “berçário”, “creche” e “0 a 3 anos” e limitando o grau da 

produção às teses e o idioma ao português. Desta forma, foi possível encontrar o total de 501 

teses, das quais foram lidos os títulos, os resumos e as palavras-chaves para a seleção 

daquelas que fossem relevantes
3
 para esta pesquisa, resultando em apenas 25 que 

contemplavam os objetivos e interesses da pesquisa. Apresento a seguir a lista das teses 

consideradas relevantes: 

Tabela 1 – Títulos das teses selecionadas 

TESES DO PORTAL DA BDTD 

Total de teses encontradas: 501 

Total de teses consideradas: 25 
Instituição Autor Instituição 

Bebês produzem música? O brincar-

musical de bebês em berçários. (2013) 

 

Correa, Aruna Noal 

 

UFRGS 
A canção do desejo: da voz materna ao 

brincar com os sons, a função da 

música na estruturação psíquica do 

bebê e sua constituição como sujeito. 

(2002) 

 

 

 

Stahlschmidt, Ana Paula 

Melchiors 

 

 

 

 

UFRGS 
A construção do conhecimento musical 

no bebê: um olhar a partir das suas 

relações interpessoais. (2008) 

 

Beyer, Esther Sulzbacher 

Wondracek 

 

 

UFRGS 

Bebês em suas experiências primeiras: 

perspectivas para uma escola da 

infância. (2014) 

Vargas, Gardia Maria Santos de UFRGS 

Colecionando pequenos 

encantamentos... a documentação 

pedagógica como uma narrativa 

peculiar para e com crianças bem 

pequenas. (2015) 

 

 

 

 

Simiano, Luciane Pandini 

 

 

 

 

UFRGS 
Práticas e representações da 

institucionalização da infância: bebês e 

crianças bem pequenas na creche em 

Francisco Beltrão/PR(1980/1990).(2014) 

 

 

Conceição, Caroline Machado 

Cortelini 

 

 

 

UNISINOS 
                                                           
3
 Os critérios utilizados para que as teses fossem consideradas relevantes para esta pesquisa foram: teses que 

tratam sobre bebês; teses cujo lócus de pesquisa fosse especialmente as instituições de Educação Infantil; teses 

na área da educação. 
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Corpos que não param: criança, 

"TDAH" e escola. (2011) 

 

Baptista, Cláudio Roberto 

 

UFRGS 
Percursos para a construção de 

indicadores da qualidade da educação 

infantil. (2014) 

 

 

Cotelo, Andréa Patapoff Dal 

 

 

UNICAMP 
Formação corporal de professoras de 

bebês: contribuições da Pedagogia do 

Teatro. (2011) 

 

Lombardi, Lucia Maria Salgado 

dos Santos 

 

 

USP 

Bebês e crianças pequenas em 

instituições coletivas de acolhimento e 

educação: representações de educação 

em creches. (2011) 

 

 

Ferraz, Beatriz Mangione 

Sampaio 

 

 

 

USP 

Isto não é uma criança! Teorias e 

métodos para o estudo de bebês nas 

distintas abordagens da Sociologia da 

Infância de Língua Inglesa. (2013) 

 

 

Tebet, Gabriela Guarnieri de 

Campos 

 

 

 

UFScar 

Educação infantil em creches - uma 

experiência com a escala ITERS-R. 

(2011) 

 

 

Zucoloto, Karla Aparecida 

 

 

USP 

Dubabi Du: uma proposta de formação 

e intervenção musical na creche. (2014) 

 

 

Tormin, Malba Cunha 

 

 

USP 

Cuidado e educação nas atividades do 

berçário e suas implicações na atuação 

profissional para o desenvolvimento e 

inclusão da criança de 0 a 18 meses. 

(2004) 

 

 

 

Vitta, Fabiana Cristina 

Frigieri de 

 

 

 

 

UFScar 

Ambientes da Infância e a formação do 

educador: arranjo espacial no berçário. 
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Fonte: Levantamento da pesquisadora 

A partir desse conjunto de teses foi realizada a pesquisa bibliográfica, na qual 

foram extraídas as seguintes informações: título, nome do autor; instituição de origem da 

pesquisa; ano de publicação; objetivos da pesquisa; bases teóricas; procedimentos e 

instrumentos metodológicos; lócus da pesquisa; sujeitos envolvidos e área da tese. Essas 

informações foram extraídas através dos resumos. Porém, por diversas vezes houve muita 

dificuldade na identificação dessas informações apenas com a leitura dos resumos e por isso 

foi necessária a leitura no corpo das teses, principalmente dos capítulos de introdução e 

metodologia.  

As informações coletadas nos dois levantamentos e na pesquisa bibliográfica 

foram suficientes para o alcance dos objetivos propostos. No capítulo a seguir, serão 

apresentados os dados obtidos com os levantamentos e suas respectivas discussões e analises.  
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4 A PRODUÇÃO ACADÊMICA BRASILEIRA SOBRE BEBÊS 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os dados construídos através do 

desenvolvimento da metodologia escolhida para esta pesquisa. Esse conjunto de resultados foi 

comparado aos resultados de outras pesquisas cujos objetivos dialogam com os definidos 

neste trabalho, como por exemplo, as pesquisa desenvolvidas por Rocha (1998 e 2008) e por 

Gonçalves; Buss-Simão e Rocha (2014). 

Logo no início da realização do levantamento na Plataforma de Currículos Lattes foi possível 

obter um uma informação muito significativa em relação à visibilidade dos bebês nas 

pesquisas acadêmicas brasileiras. A plataforma possui um total de 2.371.994 currículos 

cadastrados de pessoas de nacionalidade brasileira, dos quais 192.395 são de doutores. 

Tomando como universo dos currículos apenas estes (doutores brasileiros) e utilizando a 

ferramenta de busca avançada na plataforma, inserindo como descritor de busca a palavra 

“bebê”, apareceu o total de 2.969 currículos, ou seja, apenas 1,5% dos currículos de doutores 

da plataforma possuem o descritor “bebê”. Vale esclarecer que a presença do descritor bebê 

no currículo não significa necessariamente a existência de produções sobre eles, mas que de 

algum modo o currículo revela algum envolvimento com o descritor, por exemplo: professor 

de uma disciplina, integrante de um grupo de estudo, ou até mesmo como participante de um 

evento onde conste essa palavra. O gráfico a seguir expressa essa pequena porcentagem  

Gráfico 1 – Quantidade de currículos de doutores da Plataforma Lattes e de 

currículos de doutores que possuem o descritor “bebê”.           

 

Fonte: Levantamento da pesquisadora. 
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Visando traçar um comparativo entre as quantidades de currículos obtidos com os 

dois descritores, foi realizado uma nova busca na Plataforma, desta vez utilizando o descritor 

“adolescente”, o que resultou no total de 12.699 currículos, ou seja, 6,6% do total de 

currículos de doutores cadastrados na Plataforma. Se analisados de forma isolada, o 

quantitativo de currículos que aparecem tanto com o descritor “bebê”, quanto com o descritor 

“adolescente”, pode ser considerado mínimo em relação ao total de currículos da Plataforma. 

Porém, ao serem comparados entre si, percebemos que o interesse pelos adolescentes é 

consideravelmente maior do que pelos bebês, sendo 440% maior o número de currículos que 

aparecem com o segundo descritor.  

Essa informação vai em direção ao que Gottlieb (2009) considera sobre a 

visibilidade e valorização dos bebês nas pesquisas antropológicas, pois ela julga que elas 

tendem a enfocar mais as crianças maiores do que os bebês. Essa consideração também é 

válida para as pesquisas em outras áreas, bem como em relação ao mundo empírico. 

Rosemberg (2006) também confirma essa preferência pelas crianças maiores não só na 

produção acadêmica, mas também no interesse público, pois as crianças bem pequenas, 

muitas vezes guardadas em espaços fechados
4
, não tendo visibilidade, não são compreendidas 

nem como vítimas e nem como ameaça, que para a autora são sentimentos que parecem 

mobilizar a atenção pública do adulto. 

Como já foi mencionado no capítulo anterior, dos 2.969 currículos encontrados 

com o descritor “bebê”, foram coletados os dados de 600 deles, amostra de 20% do total de 

currículos. Neles foi verificada a existência de produções acadêmicas sobre bebês, o que 

resultou na identificação de 1.082 produções. Em relação à distribuição dessas produções de 

acordo com as áreas de conhecimento definidas pela Plataforma Lattes
5
, foi possível perceber 

a predominância de produções nas áreas da Ciências Humanas, que continha o total de 687 

produções, aproximadamente 63,4% do total; em segundo lugar vem a área das Ciências da 

Saúde, que possuía o total de 316 produções, aproximadamente 29,2 % do total. Portanto, 

juntas, as duas áreas somavam 92,6% do total de produções identificadas no levantamento, o 

que revela a desproporção do interesse em relação aos bebês; em todas as demais áreas, 

                                                           
4
  Referência ao ambiente domiciliar, instituições de acolhimento e centros de educação. 

5
 As áreas do conhecimento definidas pela Plataforma de Currículos Lattes: Ciências Agrárias; Ciências 

Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências Humanas; Ciências Sociais 

Aplicadas; e Linguística, Letras e Artes. 
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incluindo a de Ciências Sociais aplicadas, os bebês praticamente não são foco de pesquisas ou 

artigos, conferências, cursos etc. 

Gráfico 2 – Percentual de produções acadêmicas por área do conhecimento. 

 

Fonte: Levantamento da pesquisadora. 

É importante salientar que esses valores são condizentes com a forma com que as 

crianças, dentre elas os bebês, foram incorporadas nas pesquisas enquanto objeto de 

investigação. Como foi exposto no primeiro capítulo deste trabalho, até por volta da década 

de 1960, as pesquisas sobre as crianças eram bastante limitadas às visões médicas e 

biológicas, e somente a partir da expansão da Educação Infantil no Brasil, bem como da 

constituição da Sociologia da Infância como campo de estudo, é que os estudos sobre as 

crianças foram ampliados. Como considera Quinteiro (2002)  

De certo modo, demorou para que as Ciências Sociais e Humanas focassem a 

criança e a infância como objetos centrais de suas pesquisas. Demorou mais tempo 

ainda para que os sociólogos centrassem suas análises nas relações entre a 

sociedade, infância e escola, tendo como eixo de suas investigações o registro das 

“fala” das crianças, especialmente dos estudantes do ensino fundamental, buscando 

interpretar suas representações de mundo, objetivando entender o complexo e 

multifacetado processo de construção social da infância e o papel que a escola vem 

desempenhando diante desta invenção da modernidade. Nesta direção, como 

afirmado anteriormente, os estudos são raros. (QUINTEIRO, 2002, p. 142). 

São mais raros ainda os estudos que focam a criança e a infância na área das 

Ciências Sociais aplicadas, pois em um universo de 1.082 produções, nenhuma correspondia a 

essa área. Esse dado causou uma certa estranheza, não só por conta da progressiva 

consolidação de uma Sociologia da Infância brasileira, mas também devido ao fato de nas 

últimas duas décadas terem se intensificado os debates sobre os direitos das crianças, 
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resultando na criação de várias leis; em relação aos bebês, por exemplo, as que reconhecem o 

acesso à creche como um direito da própria criança. Pode-se levantar a hipótese de que os 

avanços da Sociologia da Infância tenham se expressado mais em outros campos, como o da 

Educação Infantil, onde já é possível encontrar trabalhos que a têm tomado como referência 

teórica. 

Em relação à evolução do número de produções acadêmicas sobre bebês ao longo 

do tempo, foi possível perceber o aumento desse número nas últimas décadas. A maior parte 

das produções encontradas nos currículos são estudos recentes, realizados principalmente nas 

décadas de 1990 e 2000. Este mesmo período é apontado por Sarmento (2008) como uma 

época em que houve um significativo incremento ao estatuto da criança como objeto 

sociológico e a consideração da infância como categoria social, que por sua vez gera o 

aumento do interesse pela infância e pelas crianças como sujeitos pertencentes a esta 

categoria. Além disto, é importante destacar que o aumento do número de produções sobre 

bebês, entre os anos de 1990 e 2000, também está relacionado ao processo de reconhecimento 

da creche como um direito da criança e ao reconhecimento da Educação Infantil como a 

primeira etapa da Educação Básica no Brasil. 

Gráfico 3 – Evolução da quantidade de produções acadêmicas sobre bebês, de acordo 

com a área do conhecimento e com o tempo. 

 

Fonte: Levantamento da pesquisadora. 
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De acordo com o Gráfico 3 é possível não só perceber o crescimento do número 

de produções acadêmicas sobre bebês nas últimas décadas, mas também como esse aumento 

acontece nas áreas de conhecimento. É importante observar que o aumento é significativo nas 

áreas das Ciências Humanas e das Ciências da Saúde (as áreas onde se concentra essa 

produção, como já referido anteriormente), que juntas detinham o total de 11 produções nos 

anos 1980, passando para 128 nos anos 1990, chegando a 604 na primeira década de 2000. 

Um crescimento percentual altíssimo e muito significativo, que aponta para uma maior 

visibilidade dos bebês como objeto de investigação nas pesquisas realizadas nos últimos anos. 

Na pesquisa realizada por Gonçalves; Buss-Simão e Rocha (2014), o número de 

trabalhos apresentados nas reuniões do GT 07 da ANPED, sobre crianças de 0 a 3 anos, por 

consequência incluem-se os bebês, são considerados inferiores em relação ao total de 

trabalhos sobre as crianças das demais faixas etárias. Porém, elas consideram que o número 

dessas produções nas ultimas reuniões são otimistas e mostram uma maior preocupação em 

desenvolver estudos sobre as crianças bem pequenas. Assim como no levantamento realizado 

nesta pesquisa, também foi notável o maior interesse pelos bebês, expressado através do 

aumento do número de produções nas diferentes áreas. 

Ainda através do levantamento realizado na Plataforma Lattes, foi possível 

perceber quais os tipos de produções acadêmicas mais frequentes nas pesquisas sobre bebês. 

A maioria das produções identificadas nos currículos era do tipo artigo (433), trabalhos 

completos publicados em anais de congresso (199) e capítulos de livros (187). Esses três tipos 

de produções têm como característica a maior disseminação dos resultados de pesquisas, pois 

são escritos mais sintéticos, que normalmente derivam de trabalhos extensos como relatórios, 

ou até mesmo de outras produções como monografias, teses e dissertações.  Portanto, é 

possível supor que essa produção tenha maior possibilidade de tornar os resultados de 

pesquisas envolvendo bebês mais conhecidos no meio acadêmico. 
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Gráfico 4 – Evolução da quantidade de produções acadêmicas de acordo com a área 

do conhecimento e com o tipo. 

 

Fonte: Levantamento da pesquisadora. 

Através do Gráfico 4 é possível perceber também a maior presença de produções 

do tipo tese e dissertações em relação às do tipo monografia, o que não era esperado, já que 
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discussão teórica e metodológica. Além disso, essas produções são caracterizadas pela 
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suas pesquisas. Assim, pode-se supor que essas produções adensem os conhecimentos atuais 

acerca dos bebês. 

Em relação aos resultados obtidos através da realização da pesquisa bibliográfica, 
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relação aos resumos dessas teses foi que muitos não correspondiam à sua finalidade, que é 

apresentar ao leitor os aspectos gerais da produção, sintetizando o conteúdo do trabalho, 
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sendo possível, a partir dele, extrair as ideias básicas do autor, indicando, por exemplo, a 

natureza do trabalho, os objetivos visados, as referências teóricas, os procedimentos 

metodológicos, os resultados e conclusões obtidos através da pesquisa (SEVERINO, 2002).  

Devido a essa dificuldade, foi necessário realizar a leitura no corpo das teses, 

principalmente dos capítulos de introdução e de metodologia, para a extração das informações 

que já poderiam estar evidentes em seus resumos. E até mesmo com a leitura no corpo das 

teses, algumas informações ainda apareciam de forma imprecisa, resultando em uma demanda 

de tempo ainda maior para a realização desta pesquisa. 

Apesar do contratempo, foi possível identificar, a partir da leitura das 25 teses, as 

principais temáticas relacionadas aos bebês, que foram investigadas na área da educação. As 

temáticas identificadas foram agrupadas em três categorias, que inclusive coincidiram com as 

categorias apontadas por Gonçalves; Buss-Simão e Rocha (2014) em seu estudo. 

A primeira categoria, denominada de Perspectiva Pedagógica, reuniu o total de 

19 teses e foi a que obteve o maior número entre as três categorias. As teses que copõe esta 

categoria têm como característica a investigação da realidade educacional, na qual os bebês 

estão inseridos, e elas problematizam diferentes aspectos, tais como: as experiências primeiras 

dos bebês na escola de educação infantil; as interações bebê-cuidador; a relação família e 

creche; a organização do ambiente pedagógico; as práticas pedagógicas; a formação de 

professores para a docência com bebês; as propostas curriculares; e a qualidade na educação 

de crianças de zero a três anos. 

Foi possível perceber através da leitura das teses, que a maioria dessas pesquisas 

têm se preocupado não só em investigar os aspectos gerais da educação de bebês, mas nelas já 

é evidenciada a preocupações de como a realidade educacional em que os bebês estão 

inseridos é permeada por outros processos sociais. Além disto, algumas pesquisas apontam a 

necessidade de se construir saberes próprios em relação às dinâmicas sociais em que os bebês 

estão envolvidos, para a constituição de uma Pedagogia da Infância. 

A segunda categoria, denominada Perspectiva Sociológica, reuniu o total de três 

teses. Dentre as preocupações dessas produções, destacam-se a discussão sobre a 

invisibilidade educacional das crianças enquanto sujeitos sociais e de direitos e a discussão 

dos fundamentos teórico-metodológicos da Sociologia da Infância. São duas produções que 
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problematizam a invisibilidade educacional dos bebês, sendo que uma denuncia as condições 

de vida das crianças que não frequentam as instituições de Educação Infantil, e a outra discute 

como as crianças são ignoradas pelo sistema educacional, enquanto sujeitos sociais 

pertencentes a outras categorias como raça, etnia, religião, gênero e etc. Já o terceiro estudo 

problematiza os desafios metodológicos para as pesquisas com bebês, de modo a contribuir 

para a constituição de um campo de estudo próprio sobre a infância. 

Já a terceira categoria, denominada de Perspectiva Histórica e Política, também 

reuniu o total de três teses. Cada uma dessas teses possui uma característica própria, pois 

embora todas elas discutam sobre a Educação Infantil no Brasil, elas problematizam aspectos 

bem diferentes. A primeira tese se preocupa em investigar o processo de institucionalização 

de bebês e crianças bem pequenas nas décadas de 1980 e 1990, desta maneira, se constitui 

como uma pesquisa histórica que relaciona a historia da Infância brasileira e a história da 

Educação Infantil. A segunda tese se diferencia por analisar as produções sobre a educação de 

crianças de 0 a 6 anos entre os anos de 1990 e 1996, constituindo-se em um trabalho do tipo 

“balanço de produções”. E por fim a terceira tese tem como particularidade a investigação do 

contexto de vida das crianças que frequentam uma creche comunitária, aliando-se a discussão 

das políticas sociais para a infância.  

Em relação aos lócus de pesquisas dessas 25 teses, é possível apontar a tendência 

da creche como espaço de investigação. Foram realizadas 13 pesquisas em creches públicas, 

uma em creche filantrópica, uma em creche comunitária e duas em creches privadas.  Outros 

espaços utilizados para a realização das pesquisas foram os Projetos universitários, que 

utilizam os espaços da própria Universidade, e as residências familiares, somando o total de 

quatro produções. As outras quatro teses não se utilizaram de espaços como a creche: duas 

por serem pesquisas do tipo bibliográfica sobre a Sociologia da infância e a invisibilidade 

educacional das crianças; uma por ser um levantamento sobre a produção acadêmica sobre a 

educação de crianças de 0 a 6 anos; e a ultima por ser uma pesquisa documental sobre o 

processo de institucionalização de bebês e crianças bem pequenas nas décadas de 1980 e 

1990. 

Porém, é importante discriminar a forma como que a creche foi apropriada como 

espaço de pesquisa nessas teses. Das 17 teses que se utilizaram desse espaço como lócus de 

pesquisa, 12 a utilizaram como contexto real de investigação, no qual os bebês estabelecem 

diferentes relações, seja com outros sujeitos (bebês, pais e educadores) ou com o próprio 
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ambiente. Já as outras cinco teses, utilizaram a creche apenas como um local onde são 

encontrados facilmente os bebês e os demais sujeitos envolvidos em suas relações (pais e 

educadores), para a realização de grupos focais, sessões reflexivas, cursos de formação e 

aplicação de questionário.  
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5 CONCLUSÃO 

Através desta pesquisa e do conjunto de resultados que foram apresentados é 

possível ampliar o conhecimento acerca da trajetória e a evolução das produções acadêmicas 

brasileiras sobre bebês. 

A análise dos dados obtidos no presente levantamento indica que os bebês têm 

tido uma reduzida atenção na produção acadêmica, principalmente em comparação às 

produções sobre crianças com idades maiores. Embora, em algumas áreas do conhecimento, o 

número desses trabalhos sobre bebês venha evoluindo quantitativamente, ele ainda pode ser 

considerado pouco expressivo, possibilitando a afirmação de que os bebês ainda sofrem uma 

invisibilidade científica, como defendem alguns autores. 

É possível apontar também que os estudos sobre os bebês se concentram 

predominantes nas áreas das Ciências Humanas e das Ciências da Saúde, o que condiz com a 

forma com que as crianças foram apropriadas enquanto objeto de investigação no meio 

acadêmico: primeiramente, a partir das visões médica e biológica; depois, a partir dos 

interesses da Psicologia e da expansão da Educação Infantil, as Ciências Humanas passaram a 

predominar nestas produções. 

 Além disto, de acordo com os procedimentos adotados nesta pesquisa, foi 

possível perceber a baixa quantidade de produções sobre os bebês na área das Ciências 

Sociais Aplicadas, causando um certo estranhamento, devido ao fato de que nos últimos anos 

têm se caminhado para uma progressiva consolidação de uma Sociologia da Infância 

brasileira e à intensificação dos debates sobre os direitos das crianças, resultando na criação 

de leis que garantem direitos aos bebês, como, por exemplo, o acesso à creche como um 

direito da própria criança, desvinculado da condição de trabalha ou outra de seus 

responsáveis. 

É valido destacar também as tendências temáticas das teses na área da educação, 

que têm se centrado em investigações nas perspectivas pedagógicas, sociológicas, históricas e 

políticas relacionadas aos bebês. Tais tendências expressam a mudança na percepção dos 

bebês, apontando para o reconhecimento deles enquanto sujeitos sociais plenos. Além disto, 

algumas pesquisas já apontam a necessidade de se construir saberes próprios em relação aos 
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modos de vida e às dinâmicas sociais em que os bebês estão inseridos, para a constituição de 

uma Pedagogia da Infância e de uma Sociologia da Infância. 

Também é importante destacar que as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento desta pesquisa poderiam ter sido evitadas com a escrita de resumos 

científicos correspondentes a sua finalidade, tornando as informações sobre as produções mais 

acessíveis e claras ao leitor. 

Por fim, considero que este trabalho pode se constituir numa importante 

contribuição para subsidiar as atuais discussões sobre a invisibilidade dos bebês, 

principalmente em relação às produções acadêmicas, já que no Brasil não é comum o tipo de 

pesquisa “balanço de produção”. Certamente há necessidade de outros trabalhos que o 

complementem, analisando alguns aspectos da produção sobre os bebês, como, por exemplo, 

aspectos metodológicos e éticos das  pesquisas realizadas. 
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APÊNDICE A - ÁREAS DO CONHECIMENTO DEFINIDAS PELA PLATAFORMA 

DE CURRÍCULOS LATTES DO CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPQ 

ÁREAS DO CONHECIMENTO – PLATAFORMA DE CURRÍCULOS LATTES 

(CNPQ). 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Matemática 

Probabilidade e Estatística 

Ciências da Computação 

Astronomia 

Física 

Química 

Geociências 

Oceanografia 

 

Ciências Biológicas 

Biologia  

Genética 

Botânica 

Zoologia 

Ecologia  

Morfologia 

Fisiologia 

Bioquímica 

Biofísica 

Farmacologia 

Imunologia 

Microbiologia 

Parasitologia 

 

Ciências da Saúde 

Medicina 

Odontologia 

Farmácia 

Enfermagem 

Nutrição 

Saúde Coletiva 

Fonoudiologia 

Fisioterapia 

Terapia Ocupacional 

Educação Física 
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Engenharias  

Engenharia Civil 

Engenharia de Minas 

Engenharia de Materias e Metalúrgica 

Engenharia Elétrica 

Engenharia Mecânica 

Engenharia Química 

Engenharia Sanitária 

Engenharia de Produção 

Engenharia Nuclear 

Engenharia de Transportes 

Engenharia Naval e Oceânica 

Engenharia Aeroespacial 

Engenharia Biomédica 

Engenharia de Energia 

 

Ciências Agrárias 

Agronomia 

 Recursos Florestais e Engenharia 

Florestal 

Engenharia Agrícola 

Zootecnia 

Medicina Veterinária 

Recursos Pesqueiros e Engenharia de 

Pesca 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Direito 

Administração 

Economia 

Arquitetura e Urbanismo 

Planejamento Urbano e Regional 

Demografia 

Ciências da Informação 

Museologia 

Comunicação 

Serviço Social 

Economia Doméstica 

Desenho Industrial  

Turismo 

Design 
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Ciências Humanas 

Filosofia 

Sociologia 

Antropologia 

Arqueologia 

História 

Geografia 

Psicologia 

Educação 

Ciência Política 

Teologia 

 

Liguística, Letras e 

Artes. 

Linguítica 

Letras 

Artes/ Musica 

 

 


