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RESUMO

Discussões sobre como educar crianças de zero a seis anos são recorrentes tanto no cenário nacional como internacional, embasadas em 
fundamentos epistemológicos oriundos de diversas áreas, por exemplo, história, sociologia, filosofia, psicologia, antropologia. Orientações 
pedagógicas com intenção de contribuir para políticas e programas de Educação Infantil no Brasil estão presentes na legislação, como a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), de 1998, o Plano Nacional de Educação (PNE) 
2001-2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), de 2010, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), de 2017. Embora uma análise mais apurada do conjunto dos dispositivos legais brasileiros concernentes à 
Educação Infantil exponha críticas, as medidas apresentadas mostram expansão do campo da Educação Infantil nas últimas décadas e, segundo 
literatura da área, a necessidade constante de revisão de conceitos sobre o modo como olhar para a criança e educá-la. Nesse contexto, o que 
seriam consideradas “práticas” do/a professor/a da Educação Infantil? A característica polissêmica e não consensual do tema, expressa na 
literatura da área, possibilitou a delimitação do objetivo desse estudo: investigar concepções de “prática docente” para professores/as de 
Educação Infantil. A pesquisa foi realizada em duas fases, com professores/as de Educação Infantil de escolas do Rio de Janeiro. Na primeira fase 
foi solicitado a 22 professores/as que listassem o que consideravam “prática docente”. Foram obtidas 56 respostas, analisadas com apoio da 
análise de conteúdo. Observou-se uma categoria maior, “plano de trabalho para promover o desenvolvimento infantil”, presente em 29 
respostas, sinalizando subcategorias: “inclusão”; “professor mediador”; envolver famílias”, “dimensão sensório-motora”; “desenvolver 
linguagem”; favorecer aquisição de conteúdos”, entre outras. A relação “cuidar-educar”, discutida amplamente na Educação Infantil, foi 
mencionada em apenas duas respostas. Na segunda fase foi aplicado um questionário por meio do Formulário Google, com questões fechadas, 
cujo link foi distribuído em meio digital. As questões se basearam nas respostas da primeira fase e em estudos coordenados pela pesquisadora 
Bernadete Gatti. Participaram 43 professores/as, que responderam às seguintes questões, cada uma com cinco alternativas: O que mais e o que 
menos corresponde à prática que você desenvolve em sala de aula?; O que mais e o que menos corresponde à prática que você desenvolve na 
escola?; Qual prática você mais e menos exerce em seu trabalho como professor? Serão destacadas a seguir as alterativas mais assinaladas. A 
prática mais desenvolvida em sala de aula foi “Propõe estratégias de ensino desafiantes e significativas para os alunos” (23 participantes). A 
prática mais desenvolvida na escola foi “Interação com colegas para resolução de problemas que ocorrem na escola” (14 participantes). A 
“prática” mais exercida no trabalho como professor foi “Aprende com sua experiência e a de seus pares para reorientar ações pedagógicas” (18 
participantes). Em relação ao que menos corresponde à “prática” desenvolvida, destaca-se a referente à escola: “Desenvolve visão crítica em 
relação a políticas educacionais que afetam a escola” (18 participantes). No conjunto, os dados mostraram “práticas” com ênfase na dimensão 
pedagógica, descolada da dimensão política. Os resultados revelam certa dispersão sobre o que os/as professores/as consideram “prática 
docente” na Educação Infantil. Desdobramentos do estudo precisam ser realizados, incluindo observações das práticas docentes, para que sejam 
mais debatidas as conceituações de “práticas” do/a professor/a na Educação Infantil, tanto no contexto escolar, quanto na literatura disponível 
na área.
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