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With the increasing participation of women in the labor market, even babies are having their care and

education shared with collective early childhood institutions. However, the participation of babies in

these institutions is seen as controversial, given the traditional discourses and practices on early

childhood care, which consider that it should be performed at home and directly by the mother. As

such, when placing babies in day care institutions, often emerge processes full of anguish and guilt,

which are associated with the perspective that there is a low knowhow about the education of babies

in collective institutions. In this context, a striking process refers to the entry and frequency of the

baby in the institution, in which both the child, their families and teachers are mobilized, in a tense

day care-family relationship. To understand these transition processes, while considering different

discourses, voices, cultures and social organizations, the objective is to accompany the various

participants over a year, in six different countries (Brazil, USA, Scotland, Finland, Australia and New
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Zealand) through the triangulation of procedures (video recording, interviews, observation form and

field notebooks). Empirical data refer to five focal children from each country (each from different

early childhood education institution, within the same country), which are followed-up by case

studies. The empirical material is worked on and analyzed in researches that are initially conducted by

research students (IC and PG) and are later discussed collectively among the leading researchers of the

diverse countries involved. The general goal is, on one hand, to work toward a theoretical

contribution, through the construction of knowledge about the development and the (re) construction

of the baby's relations in this context, processes intertwined with biological aspects (particularities

related to the child's age), relational (family members, teachers and other children in the group in

which the baby participates), contextual and cultural. On the other hand, the goal is to understand how

socio-cultural babies occur, considering the different cultural aspects found in various countries

involved, in order to contribute to the practices to the children, families, besides giving support to

institution's teachers in this process.
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PROCESSOS DE TRANSIÇÃO COM O INGRESSO DE BEBÊS NA CRECHE, EMPROCESSOS DE TRANSIÇÃO COM O INGRESSO DE BEBÊS NA CRECHE, EM
DIFERENTES PAÍSES/CULTURAS: BRASIL, FINLÂNDIA, ESCÓCIA, AUSTRÁLIA,DIFERENTES PAÍSES/CULTURAS: BRASIL, FINLÂNDIA, ESCÓCIA, AUSTRÁLIA,
NOVA ZELÂNDIA E EUANOVA ZELÂNDIA E EUA

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Participação, planejamento, organização, reação, emoção - de bebês, familiares, professoras e

coordenação da instituição - no processo de ingresso de bebês em instituição de educação infantil, os

bebês estando no seu primeiro ano de vida.

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

- Videogravações: duas horas, por oito vezes, ao longo do primeiro ano de frequência do bebê na

instituição

- formulário de observação: registro em tempo real, da permanência do bebê na instituição, nas oito datas

acima indicadas.

- entrevista com familiares e professores: uma antes do ingresso do bebê na creche e duas ao longo do

período que se segue.

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

As entrevistas serão transcritas e arquivadas em word.

Os dados dos formulários de observação serão transpostos para planilhas de Excell

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Inicialmente, o projeto geral, ligado ao internacional, será avaliado pelo CEP e depois pela CONEP. Isso

foi feito em ambos e aprovados. Depois, cada um dos projetos (mestrado, doutorado e iniciação

científica) passará por  avaliação do CEP.

Ao término, será feita devolutiva às famílias das três crianças focais do estudo e às três instituições que 

autorizaram a participação no estudo.
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Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?

Para todos os participantes - sejam os bebês (focais e demais presentes no espaço da sala em questão), os

familiares e professoras deverão assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No caso de

algum familiar não aceitar participar, a criança não será filmada. Caso a família ou professor desistam da

participação, todo o material ligado a ela será eliminado do estudo.

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Os dados serão armazenados em Word, Excell e as videogravações em um software próprio para imagem.

Todos os dados empíricos terão um backup em HD externo.

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

Os dados empíricos estarão em computador próprio e sem uso regular dos pesquisadores e só se terá

acesso aos mesmos com senha de que dispõe o coordenador do projeto.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Os dados empíricos deverão ser utilizados ao longo dos cinco anos de condução do projeto. Serão

compartilhados somente com os pesquisadores diretamente envolvidos nos projetos de pesquisa, após su

aprovação junto ao CEP. 

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

Caso haja o interesse na continuidade do uso dos dados empíricos, diante do andamentos dos projetos,

será feita nova solicitação para novo período de uso. Porém, como representam dados cultural e

socialmente dados, assim que terminados os estudos eles não serão mais utilizados.

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Os dados serão compartilhados somente aqueles específicos ao objeto do estudo e não seu conjunto.

Esses dados não serão compartilhados de forma aberta com pesquisadores do grupo internacional, dada a
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diversidade de elementos que regem os aspectos éticos dos diferentes países. 

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Para o grupo internacional, os dados serão compartilhados após seleção específica pelo grupo de pesquisa

do Brasil.

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

Eu, Prof. Katia de Souza Amorim, serei a responsável pelo gerenciamento dos dados.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Somente via internet
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Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Text - "PROCESSOS DE TRANSIÇÃO COM O INGRESSO DE BEBÊS NA CRECHE,Text - "PROCESSOS DE TRANSIÇÃO COM O INGRESSO DE BEBÊS NA CRECHE,
EM DIFERENTES PAÍSES/CULTURAS: BRASIL, FINLÂNDIA, ESCÓCIA,EM DIFERENTES PAÍSES/CULTURAS: BRASIL, FINLÂNDIA, ESCÓCIA,
AUSTRÁLIA, NOVA ZELÂNDIA E EUA"AUSTRÁLIA, NOVA ZELÂNDIA E EUA"

Papers and scientific events presentations

Planned research output detailsPlanned research output details
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