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Introdução                                                                                          

O presente trabalho tem o objetivo de proporciona um 
breve estudo acerca da concepção da docente na 
perspectiva da educação infantil. Destacamos a 
relevância da formação docente para Educação Infantil, 
o conceito de infância e também a relação infância e 
educação. Embasado através de autores que influencia 
as idéias pedagógicas na infância, mostrando suas 
relações com as configurações sociais, que 
caracterizam a modernidade, e ao modo como ainda 
hoje a criança é vista e tratada. Observamos a prática 
de duas professoras da Educação Infantil com a 
finalidade de confrontar o discurso e a prática das 
docentes acerca da Educação Infantil e também como a 
concepção de infância e de Educação Infantil influencia 
na prática pedagógica das mesmas.

Material e métodos

        Essa pesquisa foi realizada na Instituição de 
Ensino pública, localizada no bairro de Barra de 
Jangada no município de Jaboatão dos Guararapes, 
com uma turma de Grupo V – com crianças de até 
cinco anos.  O presente trabalho divide-se em três 
momentos: 1- Observação da sala de aula; 2 – Coleta 
de dados (Entrevistas) e 3 -  Análise das entrevistas.
1 - Observação da sala de aula : esse estudo basea-se 
primeiramente, numa pesquisa etnográfica objetivando 
conhecer a concepção da professora acerca da 
importância da educação infantil. O processo de 
observação considerou os seguintes critérios: a relação 
professor-aluno, o conteúdo aplicado pelas docentes na 
aula observada.2 – Coleta de dados : a entrevista vem a 
corroborar com a análise do discurso das docentes para 
confrontarmos com a experiência de observação da sua 
prática pedagógica. 3 - Análise das entrevistas: para 
essa análise,tomamos como base tanto a abordagem da 
“análise do discurso” como a “análise de conteúdos”. 
Serão consideradas algumas estratégias discursivas 
utilizadas pelas professoras ao falarem de suas práticas 
de ensino (como elas falam), assim como os conteúdos 
de suas falas (o que elas falam), com base em Bardin 

[1]. Participaram da pesquisa duas professoras, na qual 
uma possui 05 anos de docência e a outra 08 anos, 
ambas na educação infantil. As docentes foram 
submetidas a uma entrevista semi-estruturada contendo 
perguntas pertinentes acerca do tema em questão. 
Diante de suas respostas traçamos um perfil 
comparativo.  Foram feitas uma observação para cada 
professora da pesquisa
Resultados
Analisando as respostas das professoras acerca da 
concepção em relação à educação infantil, os relatos 
indicam diferentes apropriações do binômio teoria-
prática: ao narrar como desempenhavam suas 
atividades, as professoras descreviam como completas 
de teoria e jogando o insucesso das atividades aos 
alunos e a infra-estrutura oferecida pela escola
A professora A podemos perceber que ela entende a 
educação como preparação da criança para atuar em 
sociedade, e se vê apta a desenvolver o trabalho na 
docência da educação infantil, reconhecendo os valores 
humanos fundamentais para o exercício de função. A 
Professora B entende a educação como processo de 
desenvolvimento do ser humano nos aspectos 
cognitivo, físico e psicológico. Essa docente percebe-se 
como uma profissional paciente e preocupada em 
oferecer uma base sólida para o desenvolvimento 
futuro de seus alunos.Conhecer teoria, saber as razões 
de uma atividade, avaliar se as práticas executadas 
eram certas ou não, parecem ser elementos que 
orientam as falas das entrevistadas, que fazem uso de 
termos como “parte pedagógica”, “dar atividades”, 
“cuidar”, “formação especial ou profissional”. O uso 
freqüente da conjunção adversativa permite inferir a 
importância que a teoria assume no discurso das 
educadoras em formação ou formadas. Faz parte do ser 
professor planejar e organizar a ação pedagógica; 
saberes que são tomados como referência para se 
compreender aquilo que era inadequado no passado.
Discussão
Uma grande parte das crianças, apesar de viverem tão 
inseridas no mundo dos adultos, não são tratadas como 
cidadãos com direitos. Cabe aos educadores tomarem 
consciência de questão tão importante e redirecionarem 



suas práticas com o reconhecimento da criança como 
sujeito atuante das práticas sociais. A criança deve 
aprender a lidar com seus desejos e conhecer seus 
limites. Através do excessivo otimismo em relação ao 
caráter da natureza boa do homem ao nascer é que 
Rousseau[2] faz severas críticas à educação autoritária, 
onde o fim da educação para ele é a inserção social, 
após a criança ter recebido uma educação 
individualizada.
Vários outros pensadores que influenciaram o 
pensamento pedagógico e as concepções sobre 
infância, destacando-se o importante trabalho de 
Johann Heinrich Pestalozzi[3] preocupava-se 
principalmente com as crianças pobres, foi fundador de 
várias escolas onde recolhia órfãos e mendigos. Seguiu 
as ideias de Rousseau[2], acreditando que o homem 
nasce inocente e bom, sendo a função da educação a 
humanização e estimulação do desenvolvimento 
espontâneo da criança. Friedrich Froebel[4] segue as 
ideias de Pestalozzi[3] e sofre influências dos filósofos 
idealistas. Sua principal preocupação foi com as 
crianças da primeira infância, antes do período do 
ensino elementar. Foi ele quem fundou os jardins de 
infância. No final do século XIX e início do século XX 
começaram a surgir preocupações e estudos sobre a 
criança, até porque esse período esteve marcado pela 
crença no progresso da ciência, resultando em muitas 
investigações e pesquisas; dessa forma seria possível 
ainda citar vários autores que pensaram a educação 
e/ou a infância durante esse século e que de alguma 
forma contribuíram para as concepções que hoje temos 
sobre o tema. Pode-se afirmar que no limiar do século 
XXI começam a surgir outros modos de olhar e tratar a 
criança, este pensar diferente chega através da obra de 
Sônia Kramer [5]que faz um estudo sobre as 
concepções de infância, e coloca a criança como sujeito 
social, criadora de cultura, desveladora de contradições 
e com outro modo de ver a realidade.

A maneira como a infância é vista atualmente é
mostrado no Referencial Curricular Nacional para a

Educação Infantil Brasil[6] , que vem afirmar que “as 
crianças possuem uma natureza singular, que as 
caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo 
de um jeito muito próprio”. Sendo assim, durante o 
processo de construção do conhecimento, “as crianças 
se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a 
capacidade que possuem de terem idéias e hipóteses 
originais sobre aquilo que procuram desvendar”. Este 
conhecimento constituído pelas crianças “é fruto de um 
intenso trabalho de criação, significação e 
ressignificação”. Ainda convém salientar que 
compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular 
das crianças serem e estarem no mundo é o grande 
desafio da educação infantil e de seus profissionais. Por 
essa razão a formação dos professores é um tema que 
tem ocupado um lugar central no debate acadêmico, ao 
mesmo tempo em que se faz cada vez mais presente em 
programas de governo e nos meios de comunicação. 
Esse destaque se dá especialmente a partir da década de 
90, marcada por várias reformas, entre elas a da 
educação básica e da formação de seus professores.

Referências
[1] BARDIN, Laurence.(2000). Análise de Conteúdo. Lisboa: 

Edições 70. 
[2] ROUSSEAU, Jean-Jacques. (1995). Emílio ou Da educação. 

São Paulo: Martins Fontes.

[3] GADOTTI. Moacir. (1997). História das Idéias Pedagógicas. 
SP: Ática

[4] CRAIDY, Carmem Maria.(2001). Educação Infantil e as Novas 
Definições daLegislação. In: CRAIDY, Carmem; 
KAERCHER, Gládisj E. (orgs.). EducaçãoInfantil pra que te 
quero?. Porto Alegre: Artmed 

[5] KRAMER,Sônia (2003)com pré-escola nas mãos:uma 
alternativa curricular para a educação infantil.SP:Àtica.

[6] BRASIL. Lei n.9394, Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Editora do Brasil

   

   




