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Considerações Iniciais
Este trabalho vincula-se a uma pesquisa, intitulada provisoriamente A Produção Acadêmica sobre Formação de Professores de Educação Infantil no Brasil (1983-2003): concepções de formação. Seu objetivo é analisar a produção acadêmica sobre a formação de professores de Educação Infantil de 1983 a 2003 no Brasil.
A definição desse período justifica-se, segundo Rocha (1999) e Strenzel (2000), porque é a partir dele que se observa o crescimento das pesquisas sobre Educação Infantil no Brasil, sobretudo no final da década de 1980 e início dos anos 90. Um crescimento que é interpretado como resposta à consolidação dessa modalidade de educação, que coincide com a expansão do atendimento à criança de 0 a 6 anos e com a redefinição da função social das instituições de Educação Infantil. 
As fontes utilizadas resultam de um levantamento que inclui livros, artigos de coletâneas, teses e dissertações, As teses e dissertações referem-se à década de 1983 até 2001. As produções do período de 1983-1998 foram consultadas em Strenzel (2000) e complementadas por consulta ao Banco de Dados da CAPES, que disponibiliza essas produções nos períodos de 1987-2001.  artigos de periódicos, Os periódicos referem-se àqueles da área da educação, conceito “A” Qualis, classificados como internacional ou nacional, e que mais publicam sobre Educação Infantil: Educação & Sociedade da UNICAMP, Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos do INEP, Revista CEDES da UNICAMP, Revista Perspectiva da UFSC, Revista Pro-Posições da UNICAMP. A Revista Idéias da FDE foi incluída por trazer alguns números que focalizam a Educação Infantil. As Revistas: Brasileira de Educação da ANPED, Educação & Realidade da UFRGS não trazem artigos sobre o tema. e trabalhos completos das reuniões anuais da ANPED. Este levantamento resultou em 8 teses, 68 dissertações , 5 livros , 25 artigos em sete periódicos e 37 trabalhos completos nas Reuniões Anuais da ANPED, assim como 43 artigos em coletâneas, totalizando 186 produções sobre a formação de professores de Educação Infantil no Brasil. A busca das teses e dissertações no Banco de Dados da CAPES ocorreu por meio dos seguintes descritores: infância, criança, Educação Infantil, creche e pré-escola; na seleção bibliográfica foram considerados os títulos dos trabalhos que tratavam sobre os profissionais que exercem a função docente, tanto em creche (0-3 anos) como em pré-escola (4-6 anos). 
Professor de Educação Infantil, nesse trabalho, diz respeito a todos os profissionais responsáveis pela educação direta da criança na faixa etária de 0 a 6 anos. O recorte está relacionado à história da Educação Infantil, em que a atuação direta com crianças de 0 a 6 anos é marcada, principalmente, nas décadas de 1970 e 1980, pela utilização de espaços ociosos e uso de pessoal voluntário, selecionados pelo critério primordial de ter boa vontade. A profissionalização dessas educadoras passou a ser amplamente debatida desde as discussões que antecederam a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96). Esta lei prevê que as pessoas que atuam diretamente com as crianças na Educação Infantil sejam consideradas professoras, dispondo que as mesmas terão um prazo até o ano de 2006 para obter formação em nível superior ou médio. Neste contexto, a definição de professor de Educação Infantil baseia-se em Arce (2001), para quem o professor deste nível é aquele que ensina, que deve possuir competência (que supere a improvisação, o amadorismo e a mediocridade), tenha precisão, rigor filosófico e disciplina metodológica, criatividade e criticidade na forma de entender e trabalhar o conhecimento conforme o contexto em que foi produzido (p.181). 
É importante considerar que as políticas educacionais do governo vêm incorporando conceitos e referenciais que desafiam a qualidade dos processos formativos de professores. Assiste-se à construção hegemônica por parte do governo, mas também por setores significativos da academia, de uma concepção de “professor profissional”, informado pela epistemologia da prática, competente para responder às questões – e apenas essas – de suas tarefas cotidianas (Moraes, 2004, p. 153). Para este profissional, uma formação aligeirada basta. Isto preocupa, sobretudo no caso de formação de docentes para a Educação Infantil, tanto por sua complexidade – à qual se acrescenta a carga social da desigualdade, da violência, da falta de expectativa – quanto pelas exigências de um trabalho docente que demanda maior qualificação, leitura crítica e capacidade intelectual. Seria de esperar, portanto, propostas de formação que tematizassem essas questões e assegurassem as condições de seu entendimento. Frente a isso, concordamos com Duarte (2003) quando afirma que:
De pouco ou nada servirá mantermos a formação de professores nas universidades se o conteúdo dessa formação for maciçamente reduzido ao exercício de uma reflexão sobre os saberes profissionais, de caráter tácito, pessoal, particularizado, subjetivo, etc. De pouco ou de nada adiantará defendermos a necessidade dos formadores de professores serem pesquisadores em educação, se as pesquisas em educação se renderem ao “recuo da teoria” (p. 620).

A Produção de Conhecimentos: um breve traçado
Os agrupamentos dos trabalhos são assim definidos: formação docente, que abordam estudos sobre a formação de professores de Educação Infantil, incluindo a formação inicial e a continuada; a formação inicial refere-se a estudos que focalizam cursos normais de ensino médio, cursos superiores ou cursos universitários; a formação continuada diz respeito a estudos sobre formação sistemática, que acontece externamente à formação inicial, sendo comum ocorrer no local de trabalho e, neste caso, ser denominada formação em serviço; a profissão docente inclui: 
momentos de singularidade e universalidade (...) Singularidade representada pelas posições políticas dos professores, seus conflitos e ideologias, suas representações do mundo, sua identidade pessoal e universalidade presente na organização político-associativa dos indivíduos, organização esta compreendida como mediadora das condições empíricas singulares com a sociedade, com aspectos de uma particularidade que é a categoria profissional ocupando um espaço social (Souza, apud Facci, 2004, p.25).

 Finalmente, o trabalho docente é compreendido como ato de ensinar, como processo de transmissão da cultura, que segundo Saviani (1991) é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens ( Saviani, 1991, p.21). 
Constata-se, na década de 1980, o predomínio das temáticas trabalho docente (7) e formação continuada (6), com (2) trabalhos sobre formação inicial. Na década de 1990,a temática que predomina é a formação continuada (32), seguida da profissão docente (23), trabalho docente (22), formação inicial (20) e formação docente (18). A formação continuada (18) e profissão docente (18) são as temáticas predominantes nos anos de 2000-2003, seguidas das temáticas:formação docente (13) formação inicial (9).
Os trabalhos mais referenciados nessas produções, com exceção de teses e dissertações, são: Fúlvia Rosemberg et al (1984); Maria M. Campos et al (1984); Zilma de M. R. de Oliveira (1992, 1994); Zilma de M. R. de Oliveira & Maria C. Rossetti-Ferreira (1992); Solange J. e Souza & Sônia Kramer (1992); Tisuko M. Kishimoto (1992, 1999); Sônia Kramer (1994); Maria M. Campos (1994, 1999); Selma G. Pimenta (1994); Fúlvia Rosemberg (1994); Ana B. Cerisara (1996); Silvia H. V. Cruz (1996); Maria L. Machado (1998). Outras referências que estão influenciando um grande espectro deste conjunto de produções no Brasil são traduções italianas, a partir de 1998, e desde 1999, publicações portuguesas. 
O maior número de trabalhos encontra-se na PUC/SP (com 18), na UFSC (com 15), na PUC/RJ (com 14), na USP/SP (com 10), na UNICAMP e na UNESP (com 7 trabalhos cada), na UFPR e na UFF (com 5 trabalhos cada), na PUC/RS, UMP, UNIMEP, UFSCAR, UFMG, UFRGS, UFRN (com 4 trabalhos cada), na UFES, UFM, UFPE, UFMS, UNB, UEJM, UFCE (com 2 trabalhos cada). Foi identificado um trabalho sobre o tema nas demais instituições (UFMT, UFME, USP/RP, UFSM, UERJ, UEPJ, UPM, UNISINOS, PUC/Campinas).
Há predominância de estudos que focalizam o tempo presente, ou seja, são raros os estudos históricos sobre a profissão docente na Educação Infantil. 
As pesquisadoras brasileiras que se destacam pelo número de trabalhos sobre o tema são: Ana B. Cerisara- UFSC, com dez, Tizuko M. Kishimoto - USP/SP, com oito, Maria L. Machado - PUC/SP e Maristela Angotti -UNESP de Araraquara, com cinco, Alessandra Arce - USP/RP, Sônia Kramer -PUC/Rio e Maria B. C. Rodrigues com quatro.
Dos 37 trabalhos da ANPED, 14 são resultados de teses (3) e dissertações (11). No conjunto dos 43 artigos de coletâneas, três são decorrentes de dissertações de mestrado. Os cinco livros são resultados de tese (1) e dissertações (4). Os periódicos totalizam 25 produções, sendo que seis são decorrentes de teses (3) e dissertações (3). De um total de 110 produções, 7 são resultados de teses e 21 de dissertações, ou seja, 25% é produção discente de cursos de pós-graduação em educação. Os demais trabalhos são decorrentes de pesquisas docentes e de iniciação científica, monografias, reflexões teóricas.
Frente a este panorama, pretende-se analisar: o que move, em determinadas décadas, o aumento de certas temáticas; como a formação dos professores de Educação Infantil era pensada na década de 1980, como foi se modificando no decorrer dos anos e o que isso significa para a área. 
Para isso, a pesquisa pretende, por meio de análise histórica, revelar as concepções de formação de professores da Educação Infantil nesses períodos. Neste sentido, Thompson (1981) traz importante referencial em relação ao método adequado ao estudo dos fenômenos em movimento, nas suas manifestações contraditórias, nos seus procedimentos de análise que estão em constante modificação como os movimentos do evento histórico. É uma lógica histórica, compreendida pelo autor como um método lógico de investigação, adequado a materiais históricos que consiste num diálogo entre conceito e evidência, um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas, de um lado, e a pesquisa empírica, do outro (p.49-62).
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