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RESUMO 

 

As concepções pedagógicas dos professores no ensino educacional norteiam a prática docente   

nas instituições de ensino. O problema da pesquisa se deu em buscar conhecer quais 

concepções pedagógicas se destacam na prática docente dos professores de educação infantil. 

Já que, as teorias e práticas na educação fazem toda a diferença no desenvolvimento de uma 

boa aula. É de fundamental importância a presença e organização de uma concepção 

pedagógica de qualidade, guiando assim, toda e qualquer postura dos professores diante do 

ensino a ser transmitido, obtendo um eficaz retorno de aprendizagem dos alunos que se 

encontram como ativos na socialização de conhecimentos, pois há uma troca recíproca, ou 

seja, ao mesmo tempo em que o professor possa ensinar, ele também possa aprender. O 

trabalho teve como objetivo geral, analisar as concepções pedagógicas dos professores 

atuantes na educação infantil, abordando possíveis objetivos específicos, como: identificar 

quais concepções regem o ensino na prática em sala de aula desses profissionais; podendo ser 

possível traçar e descrever as práticas refletindo sobre a presença dessas atuações no contexto 

observado. Trata-se de um estudo amparado na abordagem qualitativa descritiva, concretizado 

com estudo de campo. Para coleta de dados optamos pela aplicação de questionários. Para 

procedimentos de análises dos dados, utilizamos análise de conteúdo. O aporte teórico trouxe 

as contribuições dos estudos de autores como: Libâneo (1989), Fontana (2000), Freire (1996 e 

1998), Oliveira (2002), Richardson (1999), Luckesi (1994), Vygotsky (1988), dentre outros. 

Os resultados obtidos apontaram que as concepções pedagógicas dos professores de educação 

infantil condiz com a realidade, posto que, os docentes assumem uma postura que realmente 

vai ao encontro com o universo infantil. As concepções pedagógicas dos professores mostram 

ainda, que a educação infantil é a etapa da educação básica de principal importância na 

primeira infância. 

 

Palavras-chave: Concepções pedagógicas. Educação Infantil. Professor/ ensino. 
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ABSTRACT 

 

The pedagogicals conceptions of teachers in educational teaching drive the practice of pupil 

who acts in teaching instituitions. The theories and practices in education do all the difference 

in development of a good class. It’s in fundamental importance the presence and organization 

of a pedagogical conception of quality, guiding thus, all a teacher stand ahead of schooling to 

be transmitted, getting an effective feedback of students learning that find out like actings in 

knowledges socialization, where there’s a reciprocal change, in other words, at the same time 

when professor can teach also can learn. The research objected to analyze the pedagogicals of 

acting teachers in infantile education, identifying which conceptions rule the teaching in 

practice in classroom of these profectionals and to describe their practices reflecting about the 

presence of performances in context observed. They threat of a protected in descriptive 

qualitative approuch, making real whit study field. To date collection we opt for the 

questionaries application. The procedure of analysis of the information, we utilize content 

analysis. The theorical backup brought study contribuitions of authers as: Libâneo (1989), 

Fontana (2000), Freire (1998), Oliveira (2002), Richardson (1999), Luckesi (1994), Vygotsky 

(1988), among others. The results gotten pointed which the pedagogicals conceptions of 

teachers in childish education match with the reality, although, the professors take on a 

posture that really goes to the meeting according really goes to the meeting according to 

children’s universe. The pedagogicals conceptions of teachers show yet, which the childish 

education is the stage of basic education of main importance in first infancy. 

                 

 

Keywords: Pedagogicals conceptions. Childish education. Professor practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa traz uma reflexão sobre as concepções pedagógicas na prática dos 

professores de educação infantil. Nosso olhar voltado para estudar sobre esse tema, se deu a 

partir das práticas vivenciadas em sala de aula propostas pelo curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia na disciplina de estágio supervisionado. Por saber que são as concepções 

pedagógicas que regem a prática docente, é que procuramos obter um conhecimento mais 

aprofundado sobre os conceitos que as determinam diante das práticas presenciadas em salas 

de aula. 

 As práticas pedagógicas dos professores constituem uma ação que realmente exige 

muita responsabilidade, compromisso e dedicação, pois é a partir das práticas docentes que 

vemos que rumo se segue para a realização de uma boa aula e posteriormente de um bom 

desenvolvimento no ensino e na aprendizagem dos alunos. São as posturas dos educadores/as 

que irão dizer a eficácia na prática de um ensino, mas especificamente na educação infantil, 

pois é a base fundamental de educação para uma futura formação educacional. Daí a 

importância de refletir sobre essas práticas em sala de aula.  

Diante do assunto em discussão, esse trabalho foi realizado na Escola Municipal 

Joaquim Nicolau, especificamente com os professores/as de educação infantil. Na perspectiva 

de poder identificar as concepções pedagógicas, refletindo e descrevendo as práticas que 

fundamentam a ação educacional desses professores/as na referida escola. Pois, o ensino 

desenvolvido em sala de aula depende das ações práticas exercidas pelos docentes em 

atuação, os quais tem todo o acesso à essa atividade. O estudo foi desenvolvido na perspectiva 

de poder contribuir de maneira expressiva na atuação e posturas dos professores/as na 

educação. 

O estudo realizado teve apoio em autores que deram embasamento teórico e suporte 

para a construção dos valores presentes no desenvolvimento desta pesquisa. Sendo que a 

relação das atitudes dos educadores com o ambiente que os recebe, favorece a criança está em 

contato direto com possibilidades de poder se desenvolver fisicamente, psicologicamente e 

socialmente. No entanto, a presença de uma concepção pedagógica bem estruturada e 

fundamentada fará com que as relações entre os sujeitos sejam de crescimento significativo no 

desenvolvimento da aprendizagem.  

A amplitude do ensino na educação se torna mais importante, quando as atuações dos 

sujeitos envolvidos são mais humanas e menos mecânicas. A valorização na formação social 

dos discentes se torna livre quando essa liberdade é permitida pelos educadores que estão  
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frente há possibilitar uma liberdade mais dinâmica, criativa, segura e que ao mesmo tempo, 

possa gerar autonomia, oportunizando uma atuação mais valorosa dessas crianças no seio 

social. 

Logo, segue-se uma apresentação teórica fundamentada nos autores que deram suporte 

para este estudo, trilhando uma linha de pesquisa estruturada em três capítulos. Nos quais 

apresentaremos todo o desenvolvimento do trabalho. No primeiro capítulo falaremos da 

Contextualização das Concepções que Norteiam a Prática na Educação, onde discorreremos 

algumas ideias sobre as concepções pedagógicas, a sua atuação na construção da prática 

docente. Seguindo para o segundo capítulo no qual apresentaremos a Metodologia da 

Pesquisa, propondo mostrar os procedimentos e meios metodológicos que nos possibilitaram 

estruturar para poder desenvolver a pesquisa. Entrando para o terceiro capítulo, no qual  

mencionaremos as Concepções Pedagógicas na Formação dos Professores de Educação 

Infantil. 

 E por fim, apresentaremos as considerações finais, efetivando todas as informações 

extraídas e sistematizadas podendo refletir sobre todo o desenvolvimento da pesquisa e causa 

levantada no decorrer do trabalho. 
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CAPÍTULO I - CONTEXTUALIZAÇÃO DAS CONCEPÇÕES QUE NORTEIAM A 

PRÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

É através da prática em sala de aula, que é possível perceber quais concepções 

pedagógicas asseguram ou não a realização de um trabalho docente. No entanto é mister 

reconhecer que a prática educacional é subsidiada por concepções que visam guiar um saber 

específico para uma prática educativa bem-sucedida. Logo, pretende-se conhecer as 

concepções no desenvolvimento da prática educativa dos docentes em atuação. 

1.1 Sobre as concepções pedagógicas: algumas ideias 

Para se chegar a melhor compreensão sobre as concepções pedagógicas e práticas 

docente, se faz necessário conhecer as concepções pedagógicas na história da educação 

brasileira, pois é um conceito amplo e complexo, com muitas variáveis envolvidas na sua 

fundamentação. A educação desde sempre foi marcada por tendências pedagógicas, as quais 

tinham como objetivo contribuir para a ação do ensino e aprendizagem desenvolvidos nas 

instituições escolares, com o intuído de haver um qualificado e eficaz ensino dentro das salas 

de aula. Concepções e Tendências Pedagógicas, “são as diversas teorias filosóficas que 

pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em diversos 

momentos e circunstâncias da história humana” (LUCKESI, 1990, p.53).  

 De acordo com Gadotti (2006), com embasamento nas três tendências filosóficas: a 

Redentora, a Reprodutora e a Transformadora, conhecidas por explanar a educação brasileira, 

foi que surgiu as Tendências Pedagógicas Brasileiras, servindo de instrumentos de base para 

que os professores pudessem analisar e avaliar suas práticas educacionais em sala de aula. 

Segundo Libâneo (1989) nos apresenta o conjunto das pedagogias em dois grupos: a 

Pedagogia Liberal (Tradicional, Tecnicista, Renovada Progressivista, Renovada não- Diretiva, 

Tecnicista) e a chamada Pedagogia Progressista. Suas tendências são classificadas em: 

(Libertadora, Libertária e Crítico-social dos Conteúdos). 

Sobre a Pedagogia Liberal, essa teoria apareceu como justificação do sistema capitalista 

que, ao defender a predominância da liberdade e dos interesses individuais da sociedade, 

estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de 

produção, também denominada sociedade de classes. Ou seja, essa tendência é a manifestação 

própria desse tipo de sociedade. As manifestações nas práticas escolares e nas concepções 

pedagógicas de muitos professores, tem sido marcada pelas tendências liberais, nas suas 

formas ora conservadora, ora renovada na educação brasileira, ainda que não seja tão 
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perceptível. Nessa teoria, a escola tem como missão preparar os indivíduos para desempenhar 

papéis sociais de acordo com as habilidades individuais, todavia, precisando aprender a se 

adaptar às normas e valores atuais na sociedade de classes através de desenvolvimento da 

cultura de cada ser social. 

Na história da educação brasileira, a educação liberal deu início com a pedagogia 

tradicional, logo, ampliou para a pedagogia renovada, ou escola nova como também é 

conhecida, porém não houve substituição, mas ambas habitam a prática educacional na 

atualidade. A tendência liberal renovada vê igualmente o sentido da cultura como um 

processo de habilidades individuais, porém a educação é um procedimento interno, não 

externo, ou seja, parte das necessidades e interesses individuais, mas necessários para 

apropriação do meio. A escola renovada sugere um ensino que visa uma educação não só do 

aluno, mas do grupo como um todo. 

Na Pedagogia Progressista, esse termo é usado para designar as tendências a partir de 

análises críticas das realidades sociais, que sustentam implicitamente as finalidades 

sociopolíticas da educação. Essa pedagogia tem-se manifestado em três tendências: a 

libertadora, também conhecida como pedagogia de Paulo Freire; a libertária, que reúne os 

defensores da autogestão pedagógica; a crítico-social de conteúdos que, ao contrário das 

anteriores, evidencia a preferência dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais.  

As Tendências Pedagógicas e seus pressupostos não aparecem em sua forma pura, e 

nem são mutuamente exclusivas, sendo a limitação de qualquer tipo de tentativas de 

classificação. As tendências ao mesmo tempo em que podem se complementarem, também se 

divergem. Todavia, a classificação e descrição dessas tendências poderão funcionar como um 

instrumento de análise para o professor avaliar a sua prática de sala de aula. Visto que, é na 

escola que acontece o desenvolvimento da formação intelectual dos alunos, que  há  

instituição de ensino se apoia em diferentes concepções pedagógicas para que seja possível a 

ampliação e qualidade do ensino a ser transmitido.   

A escola é um dos meios mantidos para se formar cidadãos críticos e reflexivos, seres 

pensantes e atuantes socialmente em desenvolvimento, tendo como objetivo instruir e 

transmitir conhecimentos para a atuação na sociedade. É de suma importância que as escolas e 

os membros que há compõem sigam uma determinada tendência e ou concepção para 

fortalecer as ações práticas pedagógicas. As tendências e concepções pedagógicas são muito 

mais que importantes para a educação, por estarem ligadas uma a outra, são essenciais, pois, 

contribuem para a condução de um trabalho docente mais consciente e consistente, assim 

atendendo as mudanças das classes à serem acolhidas na atualidade. Obter o conhecimento 
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dessas tendências e concepções diante das perspectivas de ensino por parte dos professores/as 

é indispensável para a realização de uma prática docente que possivelmente possa garantir um 

eficaz retorno de aprendizagem, com um conhecimento rico que tenha algum sentido para o 

discente.   

Ainda nessa linha de pensamento, para que a prática pedagógica em sala de aula 

aconteça de maneira que possibilite alcançar seus objetivos propostos, o professor deve estar 

em busca de atualização das informações necessárias para o desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem, abstraindo todas as respostas possíveis para as suas indagações, pois, é como 

defende Luckesi (1994), quando nos contribui dizendo que, “a Pedagogia não pode ser bem 

entendida e praticada na escola sem que se tenha alguma clareza do seu significado”. Ou seja, 

o professor deve se encontrar e reencontrar como um atuante profissional da educação que 

busca ser um agente transformador na sociedade à qual está inserido. E acrescenta ainda 

que,“o professor tenha clareza sobre o significado de sua ação e o papel que deve 

desempenhar”. Isso porquê, é através de seus ensinamentos que a criança floresce nas suas 

ações culturais de uma determinada sociedade. 

Na conceituação do que seja pedagogia, aplica-se à uma prática atuante relacionada com 

a teoria, com tudo, nem toda teoria está correlacionado com a prática docente. Sendo que na 

prática docente tem que ser oportunizado condições que assegurem uma boa realização do 

trabalho do professor/a na prática escolar, algo que nem sempre acontece. Pois, no entanto, 

existem posturas profissionais que não seguem os seus conhecimentos teóricos na educação, 

elegendo seguir uma teoria que assegura um tipo de atuação e postura didática, na verdade 

não conferem com os dizeres dos que afirmam tal conceito. Muitos desses docentes baseiam a 

sua prática em preceitos pedagógicos já existentes nas escolas as quais lecionam, esses 

preceitos são transmitidos pelo próprio ambiente escolar como também por outros 

profissionais da educação que atuaram anteriormente a sua atuação. 

 Em conformidade com Libâneo (1989), “a prática escolar consiste na concretização das 

condições que asseguram a realização do trabalho docente”. Todavia, a prática escolar vai 

muito além das funções que são constituídas nas escolas, havendo diferentes visões 

adentrando nesse mundo educacional. Dessa maneira compreendemos que a formação 

pedagógica requer uma organização individual, coletiva e interdisciplinar para que os 

resultados no ensino aprendizadem aconteça de forma favorável a educação.  Assim tratando 

do ensino nas mais variadas dimensões partindo do princípio organizacional para as 

estratégias na escola.  Pois é na escola que o ensino e aprendizagem acontece de tal maneira 
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em que aos alunos é propiciado amplas oportunidades de poder estar direta ou indiretamente 

relacionado com as suas vivências sociais. 

 E para que haja esses momentos, Freire (1996) nos acrescenta dizendo que: “Essas 

condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, 

instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes”. Portanto, partindo 

desse pressuposto, é sabido que é a partir da formação de cada profissional da educação, e 

diante da sua permanência e experiência nas salas de aula, que surge novas posturas 

pedagógicas contribuindo assim para um rico desenvolvimento do ensino e aprendizagem. 

As concepções de educação infantil são sustentadas para reconhecer a necessidade de se 

compreender sobre a função pedagógica destinada para a formação das crianças. Enfatizando 

para a necessidade de se haver uma aprendizagem significativa, sendo possível garantir 

estímulos favoráveis no processo de ensino aprendizagem voltado para educação infantil. Pois 

a concepção pedagógica na educação infantil deve estar a valorizar a criança no seu processo 

de formação enquanto sujeito historicamente pensante e atuante em uma cultura em 

determinada sociedade. Nesse caso, é necessário compreender as concepções pedagógicas que 

norteiam a prática na educação infantil desenvolvendo o processo educativo dos discentes da 

primeira infância.   

1.2 As concepções pedagógicas na educação infantil: orientações legais e formação docente 

A educação infantil é a fase educacional que passa por toda uma preparação do 

reconhecimento da criança como um ser socialmente presente e pensante de uma sociedade. 

Procura-se abordar algumas características acerca da Educação Infantil, sua atuação ao longo 

na história da educação e seus direitos consolidados pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional—LDB em 1996. Além dos pontos relacionados com a atuação e 

preparação dos Professores na formação e prática docente. Pois, Freire (1996) nos diz que: 

 
O formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se 

como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção.  (p 12). 

 

 

Desta forma verificamos que as práticas pedagógicas em torno da educação infantil são 

fundamentais nas relações internas desenvolvidas pela escola para o ensino e suas concepções 

existentes. “A aprendizagem escolar tem um vínculo direto com o meio social que 

circunscreve não só as condições de vida das crianças, mas também a sua relação com a 
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escola e estudo, sua percepção e compreensão das matérias” (LIBÂNEO, 1994, p. 87). Diante 

desse contexto, o trabalho com crianças requer do profissional diversificadas atuações 

práticas, das quais podemos nomear: habilidade, competência, flexibilidade, criatividade, 

dinamismo, e etc. Dessa maneira, um professor polivalente, exigindo do docente da educação 

trabalhar e planejar conteúdos de naturezas diversas que requer conhecimentos específicos da 

sua área de atuação. 

Assim compreendemos de acordo com Zabala (1998), que “um dos objetivos de 

qualquer bom profissional consiste em ser cada vez mais competente em seu ofício”. Assim 

entende-se que o planejamento na educação infantil, requer disponibilidade do professor para 

que o mesmo possa ir em busca de análise, pesquisa, e conhecimento técnico para atender 

com precisão os objetivos na educação infantil, como também em outros níveis de ensino.  

As habilidades pedagógicas fazem o ofício do saber fazer e do saber ser, que se entende 

que serão mobilizados e utilizados em seguida para socialização profissional e no próprio 

exercício do magistério. A formação acadêmica busca garantir uma qualidade na formação de 

educadores cientes da sua futura prática pedagógica. A função a ser exercida pelo professor é 

fortemente reconhecida como aquele que é responsável pelo crescimento educacional ou não 

do ser humano. 

O processo de ensino aprendizagem é relacionado com o nível da formação profissional 

dos professores e suas habilidades para a execução das práticas pedagógicas, trabalhando uma 

pedagogia que se identifique com as crianças, raças e culturas respeitando as individualidades 

do ensino estabelecidas pela própria infância. Uma pedagogia que possibilite uma educação 

de qualidade com as necessidades para o crescimento pessoal e social das crianças.  

Freire (2006), diz: “num curso de formação docente não posso esgotar minha prática 

discursando sobre a teoria da não extensão do conhecimento”. Nesse caso, a prática 

pedagógica de professores na educação infantil não pode e nem deve apenas ficar no discurso, 

lindo no papel, mas dificilmente discorrido na prática. O autor deixa claro quando afirma que 

“o discurso sobre a teoria deve ser um exemplo concreto, prático, da teoria”. São as práticas 

dos professores de educação infantil que mostrará se há ou não uma relação entre 

teoria/prática, e se ambas embasam e fundamentam o desenvolvimento do ensino 

aprendizagem dos alunos.  

Logo, discorreremos sobre a compreensão da atuação do professor como agente 

transformador na educação. Qual ações deve propiciar ao docente disposição para refletir 

sobre a prática, buscando inovar-se quando necessário, predisposto sempre à mudança. 
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1.3 Práticas docentes de professores na educação infantil 

A Educação é considerada como o agente transformador da sociedade, a partir da ação 

de indivíduos críticos e reflexivos. Todavia, é de suma importância mencionar destacando a 

Educação Infantil como a base formadora inicial das relações de cidadãos socialmente 

atuantes na educação formal. Assim segundo Brandão (2006, p.11) a “educação é, como 

outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas 

outras invenções de sua cultura, em sua sociedade”.  Compreendendo que as mais variáveis 

formas de educação que são produzidas e praticadas nas salas de aula, sempre tem como 

objetivo ensinar uma cultura, uma teoria, e assim, construir uma história, baseando-se em 

concepções pedagógicas, as quais visam uma melhor prática educacional. 

 As práticas de ensino destinadas para as crianças, com o tempo, têm passado por 

transformações na atuação dos pequenos, nas instituições de ensino educacional. Em 

decorrência dessas mudanças, se faz necessário que haja sempre atualizações nas práticas 

educativas existentes, possibilitando adequar-se em novas tendências diante de novas 

concepções de ensino colocadas pela sociedade. 

 Ao refletir sobre as concepções pedagógicas dos professores/as de educação infantil, 

exige-se um acompanhamento aprofundado diante da atuação  da criança na sua fase inicial 

de desenvolvimento e de obtenção de conhecimentos formais adquiridos nas escolas,  

buscamos abordar essa temática na Escola Municipal Joaquim Nicolau,  com o propósito de 

compreender quais os conceitos que traçam a prática pedagógica dos professores que 

trabalham nessa modalidade de ensino além de suas dificuldades encontradas no exercício da 

prática docente.  

Considerando que é indiscutível negar que nas escolas haja professores que tenham 

práticas pedagógicas presentes e atualizadas que são necessárias para o desenvolvimento do 

aprendizado infantil, cada instituição de ensino deve seguir uma prática pedagógica que 

garanta um desenvolvimento de ensino de qualidade diante das necessidades da criança, 

seguindo as exigências garantidas por lei para essa modalidade de ensino.  Segundo Fontana 

(2000, p. 44): 

[...] tornamo-nos professores tanto pela apropriação e reprodução de concepções já 

estabelecidas no social e inscritas no saber dominante da escola, quanto pela 

elaboração de formas de entendimento da atividade docente nascidas de nossa 

vivência pessoal com o ensino, nas interações com nossos alunos. 
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A Educação é regida por métodos pedagógicos que fazem com que professores se 

utilizem de conceitos que facilitem sua prática e desenvolvimento do conhecimento, sendo 

ainda mais relevante quando se tratando da educação infantil, pois, diante desse ponto em 

destaque, a aprendizagem da criança é desenvolvida anterior à aprendizagem escolar 

Vygotsky (1988), sendo que desde o nascimento da criança há uma aprendizagem 

significativa que a leva de encontro com o mundo a sua volta. E que a incessante busca pela 

melhoria da prática docente é um empreendimento não só social, mas também individual e 

político, pois há uma ligação determinante para obtenção do êxito na educação, são pelas e 

para as crianças onde tudo se inicia. Nesse sentido, há necessidade de formar cidadãos críticos 

e reflexivos, comprometidos com o desenvolvimento da formação que lhes é posta. 

Assim, a pesquisa monográfica possibilitou a discussão eficaz sobre a execução das 

concepções e métodos pedagógicos dentro do ambiente escolar na Educação Infantil que 

possa resultar em melhores resultados para a aprendizagem de seres conscientes em uma 

sociedade desenvolvida, os quais buscam inovar a prática pedagógica partindo da necessidade 

de poder compreender e acompanhar a realidade dos alunos ali inseridos, não só 

intelectualmente, mas também do ponto de vista afetivo, social e cultural visando uma 

vantagem na qualidade do ensino e aprendizagem contribuindo para a melhoria do ensino para 

o bem comum para todos.  

Todo o objetivo que propunha a ser alcançado para que a educação possa se tornar ainda 

mais construtiva, significativa e atualizada, e que o aluno possa se tornar um cidadão crítico e 

reflexivo a partir da educação formal, podendo ser inserido na sociedade à qual pertence, é 

gratificante e socializado com toda a humanidade, pois a qualidade do ensino fica registrado 

em toda e qualquer atuação do homem. Morin (2001), “descreve que é através do 

desenvolvimento do trabalho do professor que poderá formar cidadãos conscientes de sua 

condição humana, situando-as em seu mundo físico, biológico, histórico e social”. Podendo 

ser respeitado e considerado como um ser capaz de produzir e também transmitir 

conhecimentos posteriores. 

Portanto, temos como objetivo poder contribuir de maneira qualitativa e satisfatória para 

a atuação dos professores nas salas de aula, para que haja uma reflexão diante das concepções 

e práticas presentes na atuação dos mesmos, podendo haver uma avaliação de correções nas 

suas práticas se houver necessidade, ou podendo ampliar os seus conceitos diante do que já 

era posto e seguido na prática. 

As práticas pedagógicas, as quais propomos pesquisar nesse trabalho monográfico são 

práticas que orientam os saberes e fazeres docentes já que compreendemos que as atividades 
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dos professores estão ligadas as suas ações específicas dentro das instituições de ensino, que 

são responsáveis por produzir conteúdo para obtenção de conhecimentos, porém essas ações 

são variáveis de cada instituição com foco no desenvolvimento dos alunos e da própria escola.  

Sousa (2006) vem reafirmar que “a prática pedagógica enquanto ações coletivas são 

conformadas pelas interações de seus diferentes sujeitos docentes, discentes e gestores na 

construção de conhecimentos ou trabalho dos conteúdos pedagógicos”. Assim, a educação na 

escola, visa à aprendizagem, e essa aprendizagem faz com que a função da escola seja a de 

propiciar uma construção e reconstrução permanente da experiência e do conhecimento dentro 

do ambiente escolar como também na vida de cada discente, oportunizando uma única 

educação de qualidade para todos.  

 Compreendemos que as práticas pedagógicas regem o desenvolvimento do ensino, e 

sem elas seria impossível mensurar o processo ensino aprendizagem presentes em sala de 

aula, respeitando o desenvolvimento infantil sem que haja ações que comprometam o seu 

aprendizado natural, mas ampliando a construção de conceitos nas diversas áreas de 

conhecimentos já existentes. E essa tarefa é de responsabilidade do estado, dos pais, mas 

principalmente do professor, pois é ele que está a ensinar com o propósito de transmitir o 

ensino para o aluno. Freire (1998, p. 27), coloca em questão que: 

 

[...] ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que 

ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um 

lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido e, de outro, porque, 

observando a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha para apreender 

o ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir 

incertezas, acertos, equívocos.  

 

 

Na citação logo acima, é revelador quando o autor nos remete reconhecer que ao mesmo 

tempo em que o professor é um mediador do conhecimento, onde transmite ensinamentos 

necessários para o desenvolvimento do aprendizado do aluno, o mestre em ensinar, também é 

considerado como um aprendiz em constante transformação, ao mesmo tempo em que o 

professor é o sujeito em atuação, ele também é considerado o objeto em construção de sua 

história. 

A prática docente diante das concepções de Educação Infantil existente na teoria dos 

princípios gerais exigidos pela sociedade, requer do professor uma capacitação especializada 

e atualizada assegurando assim uma boa atuação do professor em sala e aula para o 

desenvolvimento de um eficaz ensino de qualidade. Todavia, nem sempre há oportunidades 
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para que esses profissionais possam receber essa formação, mesmo sendo tão necessária para 

aqueles que direta ou indiretamente lidam com crianças em fase de aprendizagem. 

Diante de tantas bagagens que o professor deve carregar para poder ser um profissional 

qualificado para atuar na educação de crianças, está fortemente esperado por esse educador o 

poder cuidar de maneira significativa, atuando como um ajudador na construção do 

conhecimento, respeitando-o e o considerando como um ser integrado na sociedade capaz de 

poder ampliar seus conhecimentos e experiências prévias “social e cultural”, com o propósito 

de alcançar com progresso, autonomia diante da sociedade a qual está inserido. Além de ter 

uma formação em curso de nível superior considerada como uma formação mínima para que 

exerçam tal função com um forte aproveitamento no ensino à ser transmitido. 

Na história da educação nem sempre a criança esteve tão presente como na atualidade. 

Todavia, a importância que se é dado para essa modalidade de ensino ainda é contornada na 

concepção de infância.  

No item subsequente buscamos falar sobre o trajeto percorrido para se chegar no ensino 

destinado para as crianças, os quais são seres atuantes e considerados como humanos capazes 

de mudar toda uma realidade presente na sociedade. 

 

1.4 Ensino para as crianças: um olhar sobre sujeitos sociais 

 

Em se tratando da criança, só muito tempo depois foi que ela veio ser considerada e 

respeitada como um sujeito com direitos e deveres como todo cidadão pertencentes a uma 

determinada sociedade, mas que necessitando de um cuidado e uma atenção mais específica. 

Antes a criança era apenas vista e considerada como um adulto em miniatura, com tratos 

igualitários sem distinção de comportamentos e ou tratamentos direcionados à sua pessoa. Até 

o século XVII não existia nenhum reconhecimento de particularidades reconhecidas na 

criança, foi somente a partir do século XVIII que a sociedade passou a ver a criança de 

maneira diferente, porém, ainda não sendo tão aceita. 

Com a modernização acontecendo em todo território brasileiro e a industrialização 

crescendo a cada dia mais, as mulheres passaram a integrar fortemente o mercado de trabalho, 

antes destinado apenas para a classe masculina, no entanto, as crianças ficavam sem nenhum 

tipo de acompanhamento ou cuidado, com isso, aumentou o número de mortalidade infantil 

devido ao abandono que havia pela ausência da mãe e ao péssimo cuidado ali existente. Foi 

somente em decorrência desses acontecimentos que surgiu a necessidade de existir as 

primeiras creches e pré-escolas, mantidas pelos próprios usuários, e só então, tempos depois 
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tornaram instituições públicas. A educação infantil nesse período passou a ser considerada 

uma etapa importante para o desenvolvimento das crianças. 

Diante de tantos acontecimentos ocorridos no país, o conceito de criança engendrou um 

novo olhar, no entanto, para isso sofreu algumas mudanças, pois houve uma preocupação e 

interesse em conhecer o mundo infantil, sobre seus pensamentos, comportamentos, atitudes, 

sobre suas particularidades existentes no seu modo de agir e interpretar e reconhecer o mundo 

à sua volta. Por conta disso, surgiu alguns estudos como na psicologia infantil dentre outros 

em busca de estudar sobre tais conceitos. Para só então, a partir de estudos procurar maneiras 

diversificadas e diferentes das dos adultos para um eficaz ensino de qualidade a partir de 

metodologias adequadas ao ensino e aprendizagem das crianças. Ou seja, a valorização 

voltada para a criança foi fortemente expressa na maneira de como seria a educação voltada 

para a primeira infância, nisso Oliveira (2002, p. 63), coloca nas suas palavras: 

 
[...] autores como Comênio, Rousseau, Pestalozzi, entre outros, estabeleceram as 

bases para um sistema de ensino mais centrado na criança. Embora com ênfases 

diferentes entre si, as propostas de ensino desses autores reconheciam que as 

crianças tinham necessidades próprias e características diversas das dos adultos. 

 

 

Naquela época, a educação era voltada apenas para a classe da elite, dos da classe média 

alta, já os filhos da burguesia, dos pobres, eram negados os direitos a educação. Só em 1988, 

com a promulgação da lei da Constituição Federal, foi que a educação passou a ser 

reconhecida e aceita como um direto de todas as crianças, sendo um dever do estado tomar as 

devidas decisões cabíveis para tal aprovação, promovendo uma quantidade acessível de 

instituições escolares, além de possibilitar uma formação de qualidade para os profissionais 

destinados a educar e formar a criança.  

A partir do reconhecimento de considerar a educação infantil como a etapa inicial para 

uma educação básica foi que através da LDB em (1986), Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a criança passou a ser valorizada em todos os sentidos, tendo a 

capacidade de construir o seu próprio caminho para a obtenção de conhecimento. Nesse caso, 

o professor deixou de ser apenas aquele que cuida, para ser um mediador de conhecimento 

onde proporciona a criança um contato direto com o mundo á sua volta. A educação está 

pautada além do cuidar, no educar e no brincar. E a família sendo um forte auxiliar no 

acompanhamento e desenvolvimento desse processo de ensino e valorização da educação 

infantil. 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente capítulo propunha apresentar os procedimentos e meios metodológicos que 

estabelecem as bases estruturais da investigação deste estudo, sendo ainda, caracterizada 

através da pesquisa qualitativa descritiva. De início foi feita uma averiguação elaborada sobre 

os conceitos que permeiam a pesquisa em questão, fazendo uso de vários meios informativos 

para o estudo, através de livros e materiais pesquisados na internet para uma ampla apuração 

de informações relevantes para o trabalho desenvolvido.  

2.1 Tipo de pesquisa 

Para podermos definir um possível caminho a ser percorrido em busca de alcançar os 

objetivos exigidos nessa pesquisa, se fez necessária a escolha de um procedimento 

metodológico que garantisse a eficácia dos resultados alcançados. É através do tipo de 

pesquisa escolhido que seguimos o passo a passo de cada etapa de desenvolvimento do 

trabalho. 

A pesquisa tem como auxílio o método qualitativo descritivo. Tendo como guia os 

docentes da educação infantil. Richardson (1999), afirma ser esse tipo de pesquisa uma forma 

de compreender comportamentos que caracterizem as práticas das pessoas sem qualifica-las. 

Ainda na fala de Richardson (1999, p. 80): 

[...] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir 

no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 

profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos.  

É a busca incessante do pesquisador em querer obter informações necessárias para o 

estudo em questão, que faz com que através da observação seja possível descrever 

compreendendo os significados do que está sendo exposto, concebendo hipóteses afirmativas 

da análise em desenvolvimento. “A pesquisa qualitativa apresenta seu caráter inovador, como 

pesquisa que se insere na busca de significados atribuídos pelos sujeitos às suas experiências 

sociais” (MARTINELLI, 1996 p, 46).  

Ao contemplar a abordagem qualitativa para o objeto de investigação social, o 

pesquisador deve considerar que as pessoas envolvidas no processo de pesquisa são "[...] 

sujeitos de estudo, pessoas em determinadas condições sociais, pertencentes a determinado 
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grupo social ou classe com suas crenças, valores e significados" (MINAYO, 1993, p. 22), e 

que esse objeto se apresenta em permanente estado de transformação.  

Nesta pesquisa, foi feito o uso de alguns de instrumentos de coleta de dados, os quais 

serão descritos logo a seguir. 

 

2.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados são os tipos de técnicas utilizadas para reunir 

informações necessárias para alcançar o objetivo do tema em estudo. Rudio (1986, p. 114) 

afirma que “chama-se de instrumento de pesquisa o que é utilizado para a coleta de dados”, ou 

seja, é estabelecido efetivamente o que será utilizado no desenvolvimento do estudo para a 

obtenção das informações pertinentes ao trabalho. 

Nesse estudo, foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: questionários e 

observação. A aplicação de questionários, os quais são os “instrumentos de coletas de dados 

constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito” (MARCONI 

& LAKATOS, 1999, p .100), que poderão evidenciar o estudo em andamento, obtendo 

informações exatas com liberdade de respostas, além de observações pois “utiliza os sentidos 

na obtenção de determinados aspectos da realidade”. “Consiste de ver, ouvir e examinar fatos 

ou fenômenos” (MARCONI & LAKATOS,1999, p. 90), sendo que tais procedimentos 

serviram como elementos principais para análise dos dados e desenvolvimento da pesquisa e 

como fundamento para estudos posteriores. 

Reconhecendo que através da observação pode ser levantado novos pontos indicando 

determinados comportamentos, acerca da pesquisa, que se fez necessário realizá-la. Para 

Richardson (1999), afirma ser “a observação o exame minucioso ou a mira atenta sobre um 

fenômeno no seu todo ou em algumas de suas partes; é a captação precisa do objeto 

examinado”. Daí a importância da aplicação do questionário mais o processo de observação 

para uma união e classificação de informações obtidas a partir dessas ações. 

O questionário aplicado composto por 10 (dez) questões abertas foram entregues para 

04 (quatros) professores/as de três turmas de educação infantil. Esse instrumento constitui 

fundamental fonte de coleta de dados a servir como um meio riquíssimo para obtenção de 

informação sobre o objeto em estudo, sendo ainda fortalecido com as informações adquiridas 

a partir das observações realizadas nas salas de aula, com duração de 36 horas distribuídas 

entre o dia 08 (oito) ao dia 21 (vinte e um) do mês de novembro do ano de 2016. Essa 

vivência no contexto estudado possibilitou um embasamento melhor para estruturação do 
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estudo. A seguir, faremos uma caracterização descritiva do espaço onde foi desenvolvido o 

estudo. 

 

2.3 Campo da pesquisa 

 

O campo da pesquisa é o espaço escolhido para se discorrer sobre fatos e ou fenômenos 

existentes no referido ambiente diante da realidade social presente. VERGARA (2000, p. 47) 

estabelece que a pesquisa de campo é realizada no local no qual ocorre ou ocorreu 

determinado fenômeno, ou em um local que disponha de elementos para explicá-la. Consiste 

na observação de fatos tal como ocorrem espontaneamente. 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Joaquim Nicolau (FOTO 01), localizada 

na Cidade de Picos-PI na Rua Marcos Antônio Saraiva S/N, no Bairro Paraibinha, Trata-se de 

uma escola de pequeno porte, mas que atende a comunidade de maneira satisfatória, onde o 

empenho e dedicação dos membros que à integram completam o todo. 

A referente escola conta com um espaço não muito amplo, mas bem aconchegante e 

acolhedor, contendo (01) uma diretoria, (01) uma sala de professores, (01) uma cantina, (01) 

uma sala de informática, (01) uma sala de leitura, (01) um depósito, (05) cinco salas de aulas, 

(01) um pátio para refeitório, (01) um pátio para atividades educacionais e (04) quatro 

banheiros. 

FOTO 01: Fachada da Escola Municipal Joaquim Nicolau 

           
 Fonte: Acervo da pesquisadora (2016) 
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O regime de funcionamento é em 3 (três) turnos, manhã e tarde e noite, atendendo assim 

a Educação Infantil, Ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sendo pela 

manhã a Educação Infantil (Maternal, Jardim I e Jardim II) e 1 (Um) Primeiro ano do Ensino 

Fundamental. A tarde funcionando do segundo ao Quinto ano do Ensino fundamental, e à 

noite a Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), à qual conta com outro quadro 

de funcionários e sobre outra direção. 

O trabalho foi desenvolvido pela manhã nas turmas de Educação Infantil, (Maternal, 

Jardim I e Jardim II). (FOTOS 02,03 e 04). Na sala do maternal encontra-se dois professores, 

onde há uma determinação em desenvolver uma prática educacional de maneira que 

possibilite as crianças momentos de interação nos quais envolvam brincadeiras interligadas 

com aprendizagens. São apenas quatro horas para se aplicar de maneira dinâmica e criativa as 

atividades do dia. As crianças são ativas e alegres, sempre prontas para interagir com os 

colegas de turma podendo haver uma socialização de saberes. 

FOTO 02: Sala de aula (maternal) da Escola Municipal Joaquim Nicolau 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2016) 
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Na sala do Jardim I (FOTO 03), a postura da professora é firme diante da sua 

expectativa para o desenvolvimento das atividades propostas. Há um acompanhamento 

minucioso na aprendizagem das crianças, sempre buscando se preocupar com o nível em que 

cada aluno se encontra. Pois cada minuto que se passa é significativo para ampliar os 

conhecimentos já adquiridos. A sala é bem espaçosa, porém não há aproveitamento com 

relação á ornamentação muito sugerida para as salas onde se busca transmitir aprendizagens 

para as crianças. Pois, o ambiente físico também é um forte aliado no processo de ensino e 

aprendizagem dos pequenos discentes em processo de formação. 

 FOTO 03: Sala de aula (Jardim I) da Escola Municipal Joaquim Nicolau 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2016) 
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Na sala do Jardim II (FOTO 04), a postura profissional da professora é perceptível na 

sua relação com os alunos, pois há um acompanhamento individual para um melhor ensino a 

ser transmitido. Apesar de não ser uma tarefa fácil, para essa docente, não é impossível. Nas 

atitudes da docente encontra-se uma educadora dedicada e sociável, nessa sala e com essa 

turma há uma boa relação entre professor/aluno e aluno/professor. A professora sempre está 

pronta a extrair o melhor que se possa se encontrar na bagagem já antes presente nos 

conhecimentos prévios dos alunos. Nunca é demais para se aprender, o conhecimento a ser 

aprendido sempre faz toda uma diferença no processo de internalização de aprendizagens.  

FOTO 04 : Sala de aula (jardin II) da Escola Municipal Joaquim Nicolau 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2016) 

 

A equipe que compõe o quadro de funcionários dessa instituição é de: (01) uma 

diretora, (01) uma secretária, (01) um coordenador pedagógico, (01) uma merendeira, (01) 

uma zeladora, (01) um vigia e (15) quinze professores. Nessa instituição encontra-se 
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matriculados 263 alunos. As pessoas que trabalham na instituição são bem acolhedoras. As 

crianças que frequentam a escola no turno da manhã, são alegres e sempre chegam bem-

humoradas para iniciarem mais um dia de aula.  

No próximo item será apresentado os participantes da pesquisa, no qual especificou-se 

sobre a formação acadêmica de cada docente. 

 

2.4 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa são os sujeitos sociais que contribuem de forma impar na 

concretização do trabalho. Já que estes vão contribuir com informações pertinentes para o 

alcance dos objetivos propostos para a realização de uma pesquisa cientifica, além disso são 

os participantes que validam os resultados alcançados a partir dos dados que fornecem para o 

pesquisador.  

Os participantes no desenvolvimento dessa pesquisa são os docentes atuantes na 

educação infantil, onde se encontra quatro (04) professores nessa atuação na referida 

instituição. A professora “A”, com formação acadêmica concluída em magistério e 

licenciatura em matemática; o professor “ B ”, pós-graduado, mas que não quis identificar sua 

formação; a professora “ C ”, com licenciatura plena em pedagogia e a professora “ D ”, 

também com graduação em pedagogia. Nesse caso, todos os docentes em atuação nesta escola 

e nessa modalidade de ensino, possuem uma formação superior, mas ainda se consideram em 

constante formação.  

A formação dos docentes da educação básica é exigida por lei para os professores que 

atuam nas escolas e são responsáveis pela transmissão do conhecimento dos alunos. No artigo 

62 da LDB em (1996), diz que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidade e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nas 4 (quatro) primeiras series do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio na modalidade normal. 

O intuito da pesquisa é buscar tentar perceber como, na visão dos professores em estudo 

se coloca a percepção pedagógica nas suas práticas na educação infantil, influenciando assim, 

no processo de ensino e aprendizagem das crianças desta escola. A escolha pela proposta 

desse estudo, se deve em querer entender e compreender sobre as concepções pedagógicas na 

formação e prática docente desses professores atuantes na educação infantil. A seguir 

falaremos sobre os procedimentos de análises de dados. 
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2.5 Procedimentos de análises dos dados  

 

A finalidade do item que se inicia, tem como propósito analisar de forma minuciosa os 

elementos que compõem e/ou constituem as concepções pedagógicas dos professores atuantes 

na educação infantil. Com base nos procedimentos metodológicos utilizados nessa pesquisa 

como, as observações realizadas em sala de aula e o estudo realizado através dos dados 

coletados com o uso de questionários aplicados com os professores investigados, será possível 

traçar o perfil dos professores atuantes na prática docente diante dos conceitos pedagógicos 

que os quais propunham se basear. Diante dessa proposta inicial, faremos a análise de 

conteúdo, pois é através dessa análise que obteremos as informações esperadas pelo estudo 

realizado. Morais (1999, p. 32) nos diz que: 

[...] a análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 

descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Ajudando 

a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num 

nível que vai além de uma leitura comum. 

 

Partindo dessa linha de interpretação, a análise de conteúdo é um rico meio metodológico capaz 

de avaliar descritivamente interpretando todo um conteúdo de variadas classes investigativas. 

Contribuindo para uma compreensão significativa das mensagens abstraídas. Para Bardin (2011, p. 

42), o termo análise de conteúdo designa: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Nesse caso, a análise de conteúdo na perspectiva do autor, consiste em uma técnica 

metodológica podendo ser aplicada em variados discursos e em todas as formas de 

comunicação, buscando compreender as características que se colocam por trás dos 

fragmentos das mensagens. 

Bardin (2011) indica que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases 

fundamentais: pré- análise, exploração do material e tratamento dos resultados - a inferência e 

a interpretação. Na pré- análise, segundo o autor, envolve a leitura ‘flutuante’, ou seja, um 

primeiro contato com os documentos que serão submetidos para análise. Nesse caso, 

inicialmente parti da escolha dos documentos a serem analisados, organizados para se chegar 

ao registro dos dados. 
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Na fase de exploração do material, são feitas as escolhas das unidades de codificação, 

classificação, e a categorização. Ao passar num movimento contínuo por todo esse processo, 

as categorias vão se tornando cada vez mais objetivas e claras, apropriando-se aos propósitos 

do estudo. Na terceira fase, denominada de tratamento dos resultados—a inferência e 

interpretação, onde apoiado nos resultados brutos, o pesquisador irá procurar torná-los 

significativos e válidos. A inferência na análise de conteúdo é um instrumento de indução 

para se investigar as causas a partir dos efeitos. Logo, passa-se à interpretação de conceitos e 

proposições. 

Os conceitos dão um sentido geral, produzindo imagem significativa, a proposição é um 

enunciado global baseado nos dados. Enquanto os conceitos podem ou não se ajustar, as 

proposições são verdadeiras ou erradas, mesmo que o pesquisador possa ou não ter condições 

de demonstrá-lo. Essas três fases do processo de análise de conteúdo devem ser seguidas, 

embora havendo diversas maneiras de conduzi-las. 

Para a realização desse estudo passamos pela fase de observação participativa em sala 

de aula. Só após dias alternados de observações foi que passamos para a aplicação dos 

questionários destinados para escritas livres, espontâneas e expressivas dos professores 

pesquisados. Ou seja, foi à observação mais a utilização dos questionários que possibilitaram 

a realização desse trabalho. 

Passada a primeira fase de recebimento e organização dos dados coletados nos 

questionários aplicados aos indivíduos participantes da pesquisa, seguimos para a 

sistematização das ideias contidas em cada resposta dos questionários, onde foram estas 

respostas que possibilitaram um embasamento focado na tentativa de compreender e conhecer 

sobre as concepções pedagógicas na prática docente dos professores de educação infantil. 

Após a organização e reflexão das deias contidas nos documentos recebidos, nos 

focamos na realização da primeira leitura, onde nessa fase Bardin (2011), menciona essa 

leitura como sendo uma “leitura flutuante”, consistindo em estabelecer um contato direto com 

os documentos a serem analisados, com o objetivo de conhecer sobre o que fora escrito por 

cada indivíduo pesquisado. Havendo uma segunda leitura mais aprofundada, detalhada e 

porque não dizer, minuciosa, foi possível ser feita uma transcrição em síntese dos termos 

necessários à categorização definitiva de todo o material coletado, de maneira que a discussão 

pudesse ser sustentada nas teorias utilizadas no trabalho. As categorias alcançadas foram: a 

concepções de educação infantil, concepções e abordagens pedagógicas, formação docente. 
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CAPÍTULO III - AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DOS 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA NA 

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NICOLAU EM PICOS-PI. 

 

Através da relação próxima com os participantes dessa pesquisa, nos possibilitou com 

os dados coletados e analisados, ser possível avaliar as concepções pedagógicas existentes na 

formação acadêmica dos professores atuantes na educação infantil, como também as 

concepções presentes na prática docente dos professores das séries iniciais, (Maternal, Jardim 

I e II) na Escola Municipal Joaquim Nicolau, na cidade de Picos-PI. Nesse capítulo 

evidenciamos e refletimos sobre os achados da pesquisa. Os professores/as e suas respectivas 

respostas terão suas identidades preservadas. 

 

3.1 Concepção de Educação Infantil 

 

 A educação infantil é, pois, a essência do processo de instrução do ser humano, tendo 

em vista que se trata da primeira fase da vida escolar de todo e qualquer sujeito social que se 

encontra em constante processo de transformação de modo que possa vir a atender 

satisfatoriamente as necessidades advindas da sociedade a qual pertence. 

Faz-se interessante apresentar a visão dos professores sobre educação infantil, e para 

tanto foi feito o seguinte questionamento: Qual a sua concepção a respeito da educação 

infantil? E foram obtidas as seguintes respostas (TABELA 01): 

 

TABELA 1: Concepção de Educação Infantil. 

Professor A A educação infantil, sendo a primeira etapa da vida estudantil, tem uma 

enorme influência na vida das crianças. Acredito que já temos um bom 

modelo de ensino infantil, o problema é que a maioria das escolas não 

contam com o aparato necessário. 

 

Professor B A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Eu considero um 

dos momentos mais importantes da educação; visto que nesta fase se forma 

uma base para a vida toda. 

 

Professor C Estão presentes atitudes de cobranças de novas posturas, de adequação à um 

perfil profissional, de trabalhar colocando a criança no centro do processo 

 

Professor D A educação infantil é a área de base de principal importância na vida do 

alunado. 

FONTE: Dados da pesquisadora (2016) 

 



32 
 

As falas dos professores A, B, e D, deixa claro que a concepção de educação infantil é 

uma etapa de suma importância para a primeira infância, pois é nela que as crianças 

desenvolvem suas habilidades e competências que serão aperfeiçoadas ao longo do processo 

de socialização. Desse modo, segundo Vygotsky (1989, p. 148): apud Moura; Gonçalves e 

Lima, 2011, p. 01) 

 

[...] as experiências e as trocas afetivas são fonte de desenvolvimento. É através da 

experiência social mediada pelo outro, nas diversas situações de convívio social da 

qual participa, que a criança aprende parte significativa das ações e conhecimentos 

necessários para sua inserção no mundo. 

 

 

Nessa linha de pensamento, é de suma importância que o professor seja um criador de 

oportunidades de socialização e troca de experiências no convívio em sala de aula, 

estimulando o cognitivo e o afetivo da criança para que a mesma possa se tornar um agente 

também capas de construir seu próprio conceito de mundo onde respeitando as diferenças e 

particularidades existentes entre si.    

No entanto na fala do professor C, evidencia que o docente precisa estar mediando o 

conhecimento a fim de que possa haver uma educação transformadora atendendo as cobranças 

impostas pela sociedade. Segundo Hermida (2007, p. 289), apud Moura; Gonçalves; e Lima 

(2011, p. 04) “Para desempenhar a contento a mediação de aprendizagens na construção de 

significados, o educador precisa conhecer como as crianças pensam e se apropriam dos 

conhecimentos para saber intervir no sentido de que elas possam avançar”. 

Pois são através dos avanços adquiridos no ambiente educacional pelo professor como 

mediador, que a visão de mundo da criança se amplia fortalecendo ainda mais o seu processo 

de assimilação do conhecimento, sendo reconhecido e considerado pela sociedade como um 

ser humano capaz de produzir mudanças significativas em todos os espaços e ambientes 

sociais os quais frequentam. Daí a importância da sensibilidade no olhar e nas atitudes do 

educador ao mediar conhecimentos sadios para o crescimento intelectual de cada criança. 

 

3.2 Concepções e Abordagens Pedagógicas 

 

 Entendemos que abordagem pedagógica são as diferentes maneiras ou mecanismos 

usados pelos docentes no desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem que acontece 

no interior das instituições de ensino, ou melhor, são as práticas usadas pelos professores no 

exercício de sua docência.  
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Percebe-se que a abordagem pedagógica nas falas dos professores de educação infantil é 

uma prática que visa atender satisfatoriamente os ideários que se veicula no interior das 

escolas (TABELA 02). As abordagens pedagógicas agem em conformidade como o 

estabelecimento de ensino. E será discutido a seguir através da seguinte problemática: Que 

abordagem pedagógica você utiliza na sua prática docente em sala de aula?  Nesse caso, 

obteve-se os seguintes resultados.   

 

TABELA 2: Concepções e Abordagens Pedagógicas 

Professor A Procuro tratar as crianças com cuidado e carinho, sempre mostrando 

que fazer o que é certo e tratar as pessoas com respeito é o melhor 

caminho. Cantigas, brincadeiras, rodas de conversa e exposição do 

conteúdo em si. 

 

Professor B Podemos dizer que abordagem tradicional ainda é a que impera em 

nossa sala de aula. Os alunos são instruídos e ensinados pelo professor. 

 

Professor C Procuro sempre me colocar numa posição de quem sabe que não sabe 

tudo, reconhecendo que o aluno já tem um conhecimento social e 

familiar e por isso também é portador de um saber. Que mesmo a tantos 

desafios encontrados tenho tentado desempenhar minha função sendo o 

que me oferecido da melhor forma possível. 

 

Professor D Eu faço uso de imagens coloridas, músicas, vídeos infantis e 

educativos, contação de histórias, brincadeiras. De tentativas e garra, de 

fazer acontecer não só aprendizado, mas de despertar nos meus alunos 

o interesse pelo estudo e em especial o gosto pelo mundo da leitura. 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os professores A e D, afirmam que uma boa abordagem pedagógica é aquela que faz 

uso de atividades dinâmicas e criativas para que envolva os alunos e desenvolva o ensino 

aprendizagem de forma significativa. Kishimoto (2010), “diz que a sua importância se 

relaciona com a cultura da infância que coloca a brincadeira como a ferramenta para a criança 

se expressar, aprender e se desenvolver”. As brincadeiras em sala de aula funcionam como 

um determinante processo educativo no qual a criança tem a oportunidade de se relacionar 

com os mais variados tipos de cultura existentes no seu ambiente de convívio, educacional ou 

não.  

O professor C corrobora com o pensamento dos professores A e D, quando afirma que o 

aluno é sujeito agente do processo de ensino aprendizagem, acrescentando ainda que o 

professor é um sujeito em processo de construção que está sempre aberto ao novo e considera 
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os conhecimentos que os alunos já trazem. Pois, a criança, assim, não é uma abstração, mas 

um ser produtor e produto da história e da cultura. Faria (1999) apud Brasil (2006, p. 13). 

 A criança como um sujeito conhecedor de saberes individuais tem sua própria iniciativa 

e capacidade de ação (BRASIL, 2006). Podendo ser capaz de produzir e de também transmitir 

conhecimentos e aprendizagens. É de grande importância a atuação do professor de educação 

infantil ao criar situações em que o aluno tenha liberdade de expressão, podendo socializar 

para com o outro o seu saber individual, pois é a através das diferenças que se multiplica as 

habilidades coletivas. 

Já o professor B, deixa claro que as instituições de ensino, quer queira, quer não ainda 

vigora um método tradicional onde o professor ensina e os alunos aprende. Os alunos são 

apenas receptores de conhecimento.  Sobre essa questão Rubem Alves (2000, p. 18), nos 

contribui dizendo que: 

 

[...] os métodos clássicos de tortura escolar como a palmatória e a vara já foram 

abolidos. Mas poderá haver sofrimento maior para uma criança ou adolescente que 

ser forçado a mover-se numa floresta de informações que ele não consegue 

compreender, e que nenhuma relação parecem ter com sua vida?  

 

A postura do autor com relação à fala do professor é clara quando vem o confrontar 

dizendo que não se pode pensar em uma mudança na educação se a mesma não partir do 

próprio pensamento do educador. Não adiante o professor se considerar um profissional 

atualizado, bem informado, dinâmico, criativo, flexível, se na realidade tudo isso não é vivido 

na prática. O que é importante é que haja uma realidade sustentável de uma mudança para 

uma educação diferente partindo do próprio docente, influenciando assim, a instituição de 

ensino à qual trabalha para que se torne mais fácil haver realmente um ensino prático 

relacionado com a teoria linda existente no pensamento dos agentes da educação. Daí a 

importância da formação docente para a prática educacional. 

3.3 Formação docente 

  

Formar professores é dar a estes o direito de exercer a plenitude de sua função social, de 

tal modo que, possa preparar as crianças para que estas se tornem adultos que possam viver 

bem e exercer a cidadania, mudando assim, a realidade na qual se encontra inserido.   

A formação de professores entendida pelos docentes A, B,C e D foi descrita na 

TABELA 03. 
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TABELA 3: Formação docente. 

Professor A Os professores de educação infantil vão ter de cuidar dos primeiros passos 

da criança onde ela está formando o seu caráter. 

Professor B O professor que atua na educação deve ter uma preocupação especifica de 

como lidar com crianças; buscar compreender o mundo infantil 

Professor C  A missão creio eu que seja de maior responsabilidade pois é nas séries 

iniciais que irão ver coisas já apresentadas; as primeiras letras e etc. 

Professor D O professor de educação infantil deve ser mais didático criativo e ter muita 

disposição. 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2016). 

 

De acordo com as respostas dadas pelos professores A, B, C e D, é perceptível que 

ambos tiveram uma boa formação, por trazerem uma visão de educação infantil que realmente 

priorize o ensino aprendizagem do educando de forma efetiva. Pois eles reconhecem que 

devem ter um olhar mais sensível para que de fato exerça sua função social, transmitindo um 

ensino de qualidade que possa garantir e assegurar a base educacional de cada criança. 

 

[...] observar suas reações e iniciativas, interpretar desejos e motivações são 

habilidades que profissionais de Educação Infantil precisam desenvolver, ao lado do 

estudo das diferentes áreas de conhecimento que incidem sobre essa faixa etária, a 

fim de subsidiar de modo consistente as decisões sobre as atividades desenvolvidas, 

o formato de organização do espaço, do tempo, dos materiais e dos agrupamentos de 

crianças (PCN, 2006). 

 

O profissional de educação infantil deve priorizar todas as ações que estejam apoiadas 

em educar, cuidar e brincar, propiciando situações que envolva todas essas ações. Pois não só 

está envolvido o nosso ponto de vista, mas é como diz Emília Ferreiro, (2000, p. 61) 

“devemos adaptar o nosso ponto de vista ao da criança. Uma tarefa que não é fácil”. E esse 

adaptar tem que ser de forma integrada, interligada, em que possibilite contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis das relações interpessoais de cada criança. 

Diante de todo o contexto estudado, percebemos que os professores de educação infantil 

apresentam uma postura de respeito e cuidado com essa modalidade de ensino. Deixando 

claro sobre à importância do ensino infantil e da qualidade e quantidade de informações e 

atualizações necessárias para o desenvolvimento de um ensino de qualidade. Na postura 

profissional desses docentes há desenvoltura e potencialidade que favorece para um ensino 

eficaz. Deixando a sociedade otimista quanto ao aproveitamento dos conhecimentos 

repassados pelos professores às crianças em formação 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presença de teorias e ou concepções pedagógicas na atuação e postura dos professores 

na educação é algo aplicável, sendo de natureza particular ou conjunta, pois os conceitos 

presentes nas práticas dos professores são individuais da natureza de cada educando ou 

educador, ou até mesmo de cada instituição escolar. No entanto, sempre há algumas 

dificuldades a serem alcançadas e superadas nas salas de aula, porém, isso não significa uma 

barreira que impeça um ensino de qualidade, pois, limites são superados e barreiras são 

quebradas, bastando apenas haver interesse coletivo em querer lutar por mudança tendo ainda, 

a convicção de que pode haver essa mudança. 

As concepções pedagógicas dos professores não são diferentes, todos consideram e 

acreditam que a educação infantil é a etapa da educação básica de principal importância na 

primeira infância. E que é a partir de uma prática educacional bem-sucedida, que será possível 

instruir um ensino de qualidade nas mentes em formação desses pequenos. Podendo deixar 

todo um legado de um bom professor sendo referência para a construção social dos alunos. 

A partir dos dados levantados sobre as concepções e práticas pedagógicas dos 

professores/as investigados, foi possível verificar que esses profissionais atuantes na educação 

infantil estão realmente prontos para se dedicar com à educação infantil, pois todos têm uma 

postura em que destacam uma preocupação com o ensino nas séries iniciais, estabelecendo 

uma confiança diante a necessidade de haver uma sociedade mais humana e confiante de si.     

Percebendo ainda que, o saber-fazer dos professores de educação infantil perpassam por 

diversos desafios, mas podendo com persistência, ser todos superados. Pois mesmo havendo 

diferentes concepções existentes em um mesmo espaço, onde depende de todos para que haja 

a realização de uma atividade, o ensino pode e deve acontecer de maneira significativa. 

São através das diferentes práticas pedagógicas que pode ser possível haver uma 

ampliação no desenvolvimento de um ensino de qualidade, pois, as diferenças fazem todo o 

sentido quando o foco a ser alcançado seja transmitir um conhecimento crítico, reflexivo e por 

que não, diferenciado, assim desafiando uma sociedade tão dita e concebida como igual.  

A importância da educação infantil com o passar dos anos ganhou espaço relevante na 

sociedade, havendo uma significativa atuação de profissionais qualificados e preparados para 

exercer a função de ensinar cuidando dos seus, pois é assim que o professor deve agir, sempre 

dando assistências as necessidades da criança, sabendo que, antes mesmo de educar, o 

professor deve cuidar da criança.  
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Então, diante de toda essa experiência adquirida nessa pesquisa, a importância desse 

tema para possíveis estudos poderá fazer com que haja maiores reflexões e melhores 

intervenções acerca das concepções e práticas docentes dos professores de educação infantil, 

pois é a partir das concepções que os professores têm como base para as suas práticas que faz 

com que gere todo um ensino eficaz nas salas de aula. 

A prática na educação infantil, como nas demais áreas de ensino, há uma necessidade de 

sempre estar sendo analisado, avaliado e reavaliado, para que os professores se sintam 

influenciados em desenvolver um ensino de qualidade independente do que possa ou não estar 

colaborando para que isso aconteça. Que o ensino aprendizagem das crianças seja de natureza 

social. Todavia, não só apenas na teoria, mas sendo realmente efetivado na prática, em que há 

participação e a preocupação de todos esteja voltado para uma educação mais atualizada 

atendendo assim às necessidades de todo a clientela que necessita não só de um ensino de 

qualidade, mas muito mais de um cuidado inigualável e um olhar mais positivo enquanto 

seres humanos inseridos em uma determinada sociedade. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CSHNB 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA  

 

 

INSTRUMENTO DA PESQUISA – QUALITATIVA DESCRITIVA 

 

          

Caríssimo (a) professor (a),  

 

Com o propósito de analisar e entender quais concepções pedagógicas são e estão 

presentes na prática dos docentes na educação infantil e refletir sobre as possibilidades da 

utilização de metodologias inovadoras à luz de novos paradigmas educacionais. Dessa 

maneira, solicitamos vossa colaboração como interlocutora de nosso estudo, podendo estar 

preenchendo este questionário e ainda abrindo espaço para observações em sala de aula, para 

realização do nosso Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, sob orientação da professora 

Ma. Cristiana Barra Teixeira. Sua contribuição é importante.  

 

 

Agradecemos sua colaboração e disposição .  

Aluna: Ana Paula Feitosa dos Santos Coelho  

Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
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QUESTIONÁRIO ABERTO 

 

 

1)Qual a sua concepção á respeito da educação infantil e da prática docente nessa área de 

atuação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Há quanto tempo você atua como professor (a) da educação infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Em sua opinião, é através de quais práticas docentes que há possibilidades das crianças 

obterem maior desenvolvimento, aprendizagem e socialização? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Que abordagem pedagógica você utiliza na sua prática docente em sala de aula? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Quais aspectos você considera importantes para o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Como você avalia a formação do professor que atua na educação infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7) As atividades desenvolvidas na educação infantil, de maneira geral, correspondem à 

concepção que você tem de educação para essa modalidade de ensino? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8) Em sua opinião, há necessidade de o que pode ser melhorado de forma que venha a 

proporcionar maior aprendizagem nas crianças? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) Na sua opinião, existe diferenciação em ser um professor de educação infantil para os 

demais níveis de ensino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Como você descreve a sua prática pedagógica na educação infantil? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela atenção! 
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