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Introdução

O presente estudo parte das práticas de monitoria 
da disciplina Fundamentos da Educação Infantil, 
exercidas em uma turma do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia. Teve por objetivo desenvolver atividades 
referentes aos conteúdos trabalhados em sala de aula do 
componente curricular, que por sua vez envolvia 
atividades teóricas, com estudos dirigidos e orientados 
pela professora orientadora e atuação em sala quando 
necessário.

Dessa forma, para dar o suporte qualitativo e 
relevante para atuação na monitoria as abordagens 
teóricas utilizadas foram de Kramer (2003)[1], Oliveira
(2005)[2], Vasconcellos (2005)[3] dentre outras 
leituras complementares agregaram importância no 
decorrer da disciplina e consideramos indispensáveis 
para a formação docente. Tais referências têm como 
objetivo refletir sobre os diferentes pressupostos 
teóricos e concepções de criança, de educação e de 
sociedade ao longo do tempo. Como também, 
compreender as especificidades do trabalho realizado 
na educação infantil, levando em conta as diversas 
visões e teorias a esse respeito, para assim desenvolver 
uma prática (baseadas em observações de práticas 
pedagógicas) que ajude o profissional no 
desenvolvimento de sua formação na educação infantil.

Material e Métodos

Durante o percurso metodológico da disciplina, sob 
a orientação da professora, foram desenvolvidas 
atividades: de estudo dirigido reflexivo, orientações 
acerca de dúvidas surgidas em trabalho de campo,
controle de freqüência  e observações em verificações 
de aprendizagem. Além disso, parte do trabalho de 
monitoria envolve a realização de leituras, passadas 
pela docente, para a turma no decorrer do semestre
para que o monitor possa ainda mais interagir com o 
grande grupo de uma forma mais dinâmica e 
significativa.

Discussão

Entendemos que parte do trabalho da monitoria 
envolve questões necessárias e relevantes para uma 
turma em formação profissional, principalmente o de 

educação infantil. As atividades decorrem de uma interação 
necessária e relevante para o discente, uma vez que a 
proximidade entre iguais na hierarquia acadêmica 
possibilita um diálogo espontâneo e rico no decorrer do 
componente curricular.

Diante disso, a reflexão sobre a trajetória histórica da 
educação infantil nos leva a perceber que muitos dos 
pressupostos abordados em séculos passados, ainda 
permeiam a sociedade atual ao desconsiderar uma 
pedagogia da infância e ainda considerar a criança como 
um adulto em miniatura e no qual não merece atenção 
devida (VASCONCELLOS, 2005). 

Kramer (2003) nos diz que o comportamento do infante 
é construído a partir da interação da criança com o meio.
Ambiente este que proporciona padrões de papéis sociais 
nos quais o indivíduo deve estar desempenhando e que 
muitas vezes já começam a inculcar valores que não são 
próprios da idade da criança. Diante disso, a autora diz que 
existem duas novas concepções de infância. A primeira diz 
respeito à preservação da criança à corrupção do mundo no 
qual ela convive, um ideal semelhante ao pregado por
Rousseau em seu livro Emílio. O segundo vê a criança 
como um adulto imperfeito e se faz necessário que esta 
criança passe por uma moralização, para que se adapte à 
sociedade.   

Contudo, também vale salientar que alguns estudiosos 
clássicos apresentados por Oliveira (2005), como 
Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Decroly e Montessori, já 
começavam a conceber uma concepção de infância 
diferenciada, no qual, gradativamente, foi sendo apreendido 
pela educação nacional e promovendo mudanças 
significativas até os dias atuais.       

Resultados  
A princípio temos que ter em mente que o profissional 

da educação infantil contém um público discente singular e 
que necessita de cuidados no qual não pode ser ignorado 
pelo docente na sua prática em sala de aula. Agregado a 
isso o ensino formal compreende competências/saberes nos 
quais devem ser intrínsecos em uma formação, 
considerando também a importância da atuação profissional 
em seu meio escolar de uma forma consciente e crítica.

Sendo assim, diante do trabalho de monitora percebe-se 
a grande relevância do futuro profissional diante dessa 
realidade contemporânea na educação infantil, pois de 
acordo com Tardif (2007)[4] ele deve se utilizar dos 



saberes plurais vindos das mais distintas fontes. E,
apoiados em Gauthier (2006)[5] acreditamos que tais 
saberes devem estar articulados com o reservatório de 
saberes específicos da profissão para que sejam
mobilizados na prática docente de forma significativa 
ao público discente.

Torna-se demasiadamente importante que a 
profissionalização docente esteja voltada para a prática 
de sala de aula considerando os conteúdos disciplinares 
necessários para o ensino infantil significativo. E o
papel do monitor em sala é rico e, ao mesmo tempo 
desafiador, por agregar saberes advindos de outra 
realidade acadêmica.
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