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RESUMO

A pesquisa em desenvolvimento é fomentada pelo PPGE da Universidade Estácio de Sá, na linha de pesquisa Representações Socais e Práticas 

Educativas, aborda as concepções de trabalho na Educação Infantil e as tensões que envolvem os sujeitos desse segmento educacional, sob a luz 

da Teoria da Representações Sociais, proposta por Moscovici. A educação concebida como um processo dinâmico imerso nas interações sociais e 

a prática docente como produtora de saberes justificam a teoria como referencial, posto que esta tem como cerne a relação entre as condutas e 

representações sociais, de modo a apreender as vivências significativas com o mundo.  Assim, o presente estudo tem por objetivo investigar as 

representações que os profissionais têm a respeito do trabalho.  As Orientações Curriculares para a Educação Infantil, elaboradas pelo Ministério 

da Educação indicam o binômio educar-cuidar como o mais adequado ao trabalho nesse segmento.  Para atender as orientações e demandas 

legais, no município do Rio de Janeiro há os cargos de professores de educação infantil e de agentes de educação infantil, compondo o quadro de 

funcionários.  Esse cenário configura uma tensão quanto ao fazer pedagógico junto às crianças, que infância têm especificidades e necessidades 

referentes ao cuidado que são inerentes a essa fase da vida.  Situações de tensão são relevantes para estudos de representação social, visto que o 

conflito pode ser gerador de mudanças, particularmente nas práticas desses profissionais.  Para o desenvolvimento desse estudo, além da 

pesquisa bibliográfica, será adotada, na pesquisa de campo, a abordagem qualitativa e no procedimento metodológico será abarcada a 

entrevista/conversa com oito professores de educação infantil e oitos agentes de educação infantil sob a perspectiva da (auto)biografia que 

permitirá conhecer as concepções sobre suas atuações, através das narrativas das histórias de vida.  Trata-se de um importante recurso para que 

os mesmos tenham a oportunidade de falar sobre o seu trabalho na EI, podendo também se configurar em um instrumento metodológico em que 

a indução de metáforas poderá ser feita, para se chegar ao núcleo figurativo da representação social. A análise dos dados coletados será feita por 

meio da técnica de Análise de Conteúdo que estuda as situações de comunicação que recorrem às estratégias pragmáticas e sistemáticas de 

exposição dos conteúdos dos enunciados, tendo o mesmo objeto que a Linguística, a linguagem.  Em análise preliminar das entrevistas coletadas 

de agentes de educação infantil, houve a recorrente fala de que realizam os mesmos trabalhos que o professor, enquanto professores 

apresentam uma perspectiva educacional, mencionando o desenvolvimento infantil.  Nessa perspectiva as histórias de vida dos sujeitos estão 

envolvidas no processo de formação da uma representação social.
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