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Resumo: 
 
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo principal discutir a relação entre os 
saberes da formação docente no curso de Pedagogia e a prática pedagógica de 
acadêmicas que atuam com crianças de 4 a 6 anos. A pesquisa se caracteriza como 
um estudo de caso etnográfico numa abordagem qualitativa, tendo como instrumentos 
de coleta de dados, observações da prática pedagógica das acadêmicas e entrevistas, 
com o intuito de investigar quais seriam os saberes necessários para a atuação docente 
na Educação Infantil. Sabe-se que, o trabalho pedagógico nessa fase requer o 
desenvolvimento de atividades que englobem o educar e o cuidar; nesse sentido, há 
uma variedade de saberes que os professores necessitam articular em suas práticas, 
considerando a fase de desenvolvimento e a livre-expressão das crianças, como 
também as diversas linguagens: oral e escrita; matemática; artística; corporal; musical, 
temporal e espacial. Assim, pretende-se apresentar o curso de formação como lócus de 
reflexão e pesquisa sobre os saberes e fazeres docentes.  
Palavras-chaves: saberes docentes, educação infantil, prática pedagógica, 
linguagens. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 A questão dos saberes docentes vêm sendo amplamente discutida em âmbito 
nacional e internacional nas pesquisas em educação. As pesquisas apontam para o 
professor enquanto um sujeito que mobiliza e constrói saberes em sua ação. “Damos 
aqui a noção de “saber” em sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as 
competências, as habilidades e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes, foi 
chamado de saber, saber-fazer e saber-ser” (TARDIF, 2002, p.255). 

 Em relação aos saberes docentes, os anos 90 marca segundo NUNES (1991) 
novos enfoques e paradigmas para a compreensão da prática docente e dos saberes 
dos professores, com autores como Fiorentini (1998), Pimenta (1999), Silva (1997), 



Therrien (1995), Nóvoa (1995), entre outros; todos enfatizando a necessidade da 
valorização do estudo dos saberes docentes na formação de professores. Outro 
enfoque dado, se refere à reelaboração dos saberes iniciais dos professores em 
confronto com sua prática vivenciada. Nesse viés, buscou-se investigar: Quais os 
saberes necessários à atuação docente na Educação Infantil?, tendo como objetivos: 
investigar que saberes são elaborados pelas acadêmicas na sua prática enquanto 
educadoras na Educação Infantil; refletir se há uma relação entre os saberes docentes 
trabalhados no curso de Pedagogia com a prática dessas acadêmicas nas creches e, 
inferir quais os saberes necessários para a atuação nessa etapa educativa das 
crianças. 

Delimitou-se para observação, a prática pedagógica de duas acadêmicas do 
curso de Pedagogia, sendo que as entrevistas serão realizadas com uma amostra de 
oito acadêmicas que atuam com crianças de 0 a 6 anos. Para análise dos dados optou-
se por uma abordagem qualitativa de pesquisa, sendo que a investigação configura-se 
como um estudo de caso etnográfico. A pesquisa iniciou em setembro de 2006 e 
finalizará em agosto de 2008, portanto está em andamento. 

Neste trabalho será apresentado o referencial teórico da pesquisa, bem como 
alguns indicativos dos dados coletados de observações da prática pedagógica de uma 
das acadêmicas observadas com crianças de 4 anos, num total de 30 horas. 
 

OS SABERES DOCENTES 

Os saberes dos professores são plurais e heterogêneos, como afirma Tardif 
(2002), considerando a relevância dos saberes oriundos da experiência. O autor faz 
uma distinção entre os saberes que são adquiridos na prática da profissão (saberes 
experienciais) e, aqueles saberes adquiridos no âmbito da formação de professores 
(saberes profissionais). “Pode-se chamar de saberes profissionais o conjunto de 
saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores (escolas normais ou 
faculdades de ciências da educação). O professor e o ensino constituem objetos de 
saber para as ciências humanas e para as ciências da educação”(TARDIF, 2002, p. 
36). Estes saberes são destinados à formação científica ou erudita dos professores, e 
no momento em que são incorporados à prática docente, esta se transforma em prática 
científica, segundo o autor. Há também os saberes disciplinares oriundos das diferentes 
áreas do conhecimento (Matemática, História, Filosofia) e os saberes curriculares que 
se apresentam nos programas escolares, os quais os professores necessitam de 
alguma forma aplicar, já os  saberes experienciais são  

 
(...) o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da 
profissão docente e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos. Estes 
saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes práticos (e não 
da prática: eles não se superpõe à prática para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela 



são partes constituintes enquanto prática docente) e formam um conjunto de representações a 
partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática 
cotidiana em todas as suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente em 
ação (TARDIF, 2002, p.49) 
 
O ensino, o trabalho do professor se desenvolve em uma trama de interações 

que, de alguma forma, interfere ou direciona a sua prática, então, nestes momentos, o 
professor lança mão de certas habilidades que possui para resolver estes problemas 
cotidianos, o que exige até, uma certa dose de improvisação. 

O professor somente terá sua autonomia consolidada à medida que adquirir 
autonomia intelectual, a qual se alcança por meio da pesquisa – da produção de 
conhecimento. Os professores necessitam construir uma relação diferenciada em 
relação aos saberes, passando de meros transmissores à produtores. Portanto, a 
atualização da prática pedagógica do professor deve ser constante e, isso, consegue-
se através da pesquisa, do estudo, estando o educador engajado num processo de 
formação continuada. Freire (1996, p.32), em relação a isso, diz que: 
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no 
corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 
intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade.  
 
 Os saberes docentes possuem suas fontes de aquisição e modos de integrar 

esses saberes na prática docente, nesse sentido, são heterogêneos, trazem marcas do 
humano e, são portanto, subjetivos. Evoluem ao longo do tempo, da carreira 
profissional dos professores, sendo mobilizados em função de contextos variáveis da 
prática docente. 

 Os fundamentos do saber ensinar então, não se reduzem a um “sistema 
cognitivo” segundo Tardif (2002). Os fundamentos são existenciais, sociais e 
pragmáticos: são existenciais porque o professor pensa com a vida, suas experiências, 
certezas, pois o professor é um sujeito, um ser no mundo; são sociais porque os 
saberes profissionais são oriundos de diversas fontes – família, escola, universidade, 
adquiridos em tempos sociais diferentes – da infância, da adolescência, do período de 
formação profissional, são também produzidos por grupos sociais dos quais o professor 
faz parte; são pragmáticos, “(...) pois os saberes que servem de base ao ensino estão 
intimamente ligados tanto ao trabalho quanto à pessoa do trabalhador”(TARDIF, 2002, 
p.105). 

A profissão docente possui saberes que são produzidos no exercício da mesma, 
construída por sujeitos reais que estão em constante interação num meio social, tais 
saberes que caracterizam uma profissão fazem parte da identidade desse grupo, a qual 
é construída coletivamente com vistas a objetivos comuns. 



 
OS SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 O professor que atua na Educação Infantil ao trabalhar com as crianças, lança 
mão de vários conhecimentos que internalizou no seu curso de formação, saberes 
oriundos da Psicologia, da Sociologia, da Didática, da sua experiência no Estágio 
Curricular. Há também, os saberes experienciais, os quais são saberes da prática, que 
o professor constrói quando se depara com as problemáticas do cotidiano com as 
crianças. Estes saberes são relevantes e constituem, na maioria das vezes, o saber do 
professor de Educação Infantil. 
 Na Educação Infantil, os professores necessitam estar ao par do 
desenvolvimento infantil, conhecendo as perspectivas que mais possam auxiliar nesse 
processo. A organização do espaço e do tempo é outro fator que influencia nas 
atividades desenvolvidas, de modo que, tudo precisa ser equilibrado: atividades lúdicas, 
educativas, de higiene, sono, alimentação.  
 O faz-de-conta, os jogos, influenciam muito no desenvolvimento da criatividade, 
da personalidade da criança. 

 
O jogo espontâneo infantil possui, portanto, dois aspectos bastante interessantes e simples de 
serem observados: o prazer e, ao mesmo tempo, a atitude de seriedade com que a criança se 
dedica à brincadeira. 
Por envolverem extrema dedicação e entusiasmo, os jogos das crianças são fundamentais para o 
desenvolvimento de diferentes condutas e também para a aprendizagem de diversos tipos de 
conhecimentos. Podemos, então, definir o espaço do jogo como um espaço de experiência e 
liberdade de criação no qual as crianças expressam suas emoções, sensações e pensamentos 
sobre o mundo e também um espaço de interação consigo mesmo e com os outros. (SANTOS, 
2001, p.89) 

 
 As artes, o teatro, a música, a dança, o desenho, são essenciais para que a 
criança aprenda a explorar o mundo à sua volta, por meio de distintos materiais, ela 
aprende a expressar-se, compreendendo a si mesma e aos demais é a noção de ser no 
mundo. 
 Nesse processo a linguagem está presente como propulsora das relações. A 
linguagem oral é a primeira expressão da criança, a qual é trabalhada e valorizada até 
o momento em que a escrita começa a fazer parte do cotidiano escolar. O adulto na 
educação infantil é o escriba, aquele que faz a mediação entre a criança e o mundo da 
escrita. É um processo exploratório que necessita partir da vivência das crianças, 
ressaltando a função social que a escrita possui na vida das pessoas.”É importante 
criar – e garantir – na rotina do grupo, situações em que as crianças e a sua professora 
ou o adulto responsável pelo grupo leiam e escrevam, explorando as relações entre a 
utilização da linguagem escrita com a organização do mundo em que vivem”.(FILHO, 
2001, p.143)  



 Há também o trabalho com a linguagem matemática, a construção do conceito 
de número, o qual é realizado num processo de experimentação, de observação da 
realidade e de reflexão sobre a mesma, por meio de situações-problema. Além desta, 
há o entendimento da natureza e da sociedade, a noção de tempo e espaço, noções 
que podem ser trabalhadas de maneira lúdica, concreta e, que o adulto seja mediador e 
condutor do processo, numa troca incessante com as crianças, aproveitando seu 
conhecimento de mundo: 
 

É parte dos processos de ensino-aprendizagem a investigação das concepções e representações 
das crianças, considerando-se as características da faixa etária e as especificidades 
socioculturais do grupo e os ritmos de cada indivíduo. Para isso é fundamental que o adulto 
observe, interprete e registre as ações e reações das crianças com a finalidade de descobrir o 
que é significativo para elas e as lógicas de suas práticas cotidianas.(ROSA, 2001,p. 154-155) 
 
Para atender às diversas necessidades das crianças, aos seus níveis de 

aprendizagem, importante atentar para o que sugere o Referencial Curricular para 
Educação Infantil (1998), quando organiza a mesma por idades (0 à 3 anos e 4 à 6 
anos), a qual se estrutura em dois viéses de experiências: a Formação Pessoal e Social 
e Conhecimento de Mundo, os quais são constituídos pelos seguintes eixos: identidade 
e autonomia, movimento, artes visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza e 
sociedade, matemática. Convém, portanto, que a proposta pedagógica da Educação 
Infantil contemple esses eixos, o que facilita a organização da mesma. Cabe ressaltar 
que, a formação do sujeito-criança e sua compreensão e relação com as diferentes 
áreas do conhecimento ficará sob responsabilidade de uma proposta pedagógica que 
alie uma concepção de criança como sujeito de direitos, cidadã, a qual é um ser que 
pensa, age, reflete e está situado em uma cultura, como também sob responsabilidade 
do educador que fará a mediação com a criança do que se tenha planejado. 
 
A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE UMA ACADÊMICA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: A ANÁLISE DE UMA PRÁTICA 
 
 O objetivo das observações da prática pedagógica de acadêmicas do curso de 
Pedagogia é investigar se há uma relação existente entre os saberes docentes do curso 
e a prática pedagógica das mesmas, também analisar de que forma o curso de 
formação contribui para a atuação na Educação infantil. Embora a coleta de dados1 não 
tenha sido finalizada em todas as etapas, pode-se realizar a análise da prática 
educativa de uma acadêmica do curso de Pedagogia que atua em uma creche pública 
do município de Irati-Paraná. A acadêmica está cursando o último ano do curso de 
                                                 
1Os dados estão sendo coletados por meio de observação da prática pedagógica de duas acadêmicas do curso de 
Pedagogia, como também serão realizadas entrevistas com uma amostra de 10 acadêmicas do curso que atuam na 
Educação Infantil,com o intuito de inferir sobre quais os saberes docentes necessários para atuação nesse nível.  



Pedagogia, e atua como educadora de creche há 2 anos.  As observações foram 
realizadas nos meses de maio e junho de 2007, num total de 7 sessões de, 
aproximadamente, 4 horas de permanência da pesquisadora nas atividades realizadas 
pela acadêmica com as crianças, como também conversas com a coordenação da 
creche investigada e, com a coordenação geral das creches do município. A 
coordenação das creches municipais encontra-se num período de transição, tendo em 
vista que, passarão a ser coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação a partir 
do mês de julho de 2007 e, não mais, pela Secretaria de Promoção Social, o que 
possivelmente auxiliará na mudança da visão assistencialista das creches, para uma 
visão educativa, contemplando o cuidado nessas práticas. 
 A Educação Infantil é vista por alguns educadores como uma etapa que não 
necessita de planejamento, de uma proposta pedagógica que dê subsídio à prática do 
educador com as crianças – essa visão é errônea. Com a Constituição Federal (1988), 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (1996), começou-se a considerar a criança como cidadão, sujeito 
de direitos e, que possui prioridade quanto a uma escola de qualidade, como coloca 
Guimarães (2005). Uma Educação de qualidade passa pela legislação que dá seu 
suporte legal, por uma proposta pedagógica e educativa coerente com o objetivo de 
educar para a cidadania, e, também, uma formação de professores consistente. 
 Para a análise das observações realizadas da prática educativa da acadêmica 
do curso de Pedagogia, na Educação Infantil com crianças de 3 a 4 anos, após seleção 
dos dados, optou-se por analisar três indicativos da mesma: o brincar; as atividades 
coordenadas pelo educador no cotidiano da classe de Educação Infantil; a 
interação/intervenção da educadora.  
 O brincar é toda ação lúdica desenvolvida pela criança, qualquer objeto pode se 
transformar em um brinquedo, ou qualquer momento pode ser transformado em 
brincadeira. Percebeu-se que, os momentos de brincadeira ficam reservados à hora do 
parque, momentos antes do lanche. Na sala de aula, a brincadeira não está, 
praticamente, presente nas atividades desenvolvidas pela educadora, estes momentos 
são parcos. As atividades orientadas e relacionadas aos conteúdos são considerados 
como algo sério, que deve ficar registrado nas folhas mimeografadas: Há momentos 
sérios que precisam ser respeitados - é o que se lê da prática da acadêmica. Para 
ilustrar, como momentos em que a ludicidade estava presente, pode-se relatar que, em 
uma das observações a acadêmica observada sentou em círculo com as crianças e, as 
mesmas, disseram que gostariam de brincar de “passa anel”. A brincadeira não durou 
muito tempo, pois logo quiseram sair e correr no pátio (Diário de campo – 16/05/07). A 
organização do espaço não permite que as crianças brinquem em sala de aula, tendo 
em vista que não há “cantinho dos jogos” ou outro “ canto” alternativo(leitura, massinha, 
construção) para que, ao finalizarem as atividades orientadas pelas educadoras, 
possam brincar livremente. Há uma caixa com brinquedos que, por vezes, são 



oferecidos às crianças, mas não estão ao alcance das mesmas. A brincadeira livre ou 
jogo espontâneo da criança são elementos interessantes de serem observados pelo 
educador para que, o mesmo, possa perceber as necessidades das crianças. “O jogo 
espontâneo infantil possui, portanto, dois aspectos bastante interessantes e simples de 
serem observados: o prazer e,  ao mesmo tempo, a atitude de seriedade com que a 
criança se dedica à brincadeira”(SANTOS, 2001, p. 89). 
 As atividades coordenadas pelo adulto, geralmente compreendem propostas 
feitas  para todo o grupo, com o intuito de desenvolver a atenção e a concentração. 
Notou-se que, sempre nesses momentos em que seria realizada a proposta de 
trabalho/atividade daquele referido dia, as educadoras chamavam a atenção das 
crianças de maneira a persuadí-las para prestarem atenção, sempre havia muita 
conversa entre as crianças, o que de fato é natural, pois estavam sentadas em mesas 
conjuntas. Havia sempre um tom de repreensão às crianças. Percebeu-se que, as 
atividades coordenadas pela educadora em questão, tinha o objetivo de registrar algo 
que havia sido feito, como o cumprimento de algo que era exigido pela coordenação, 
haja vista a exploração superficial das atividades. Comenta-se sempre em explorar as 
atividades a partir do conhecimento que a criança já possui,do seu entendimento de 
mundo, seu olhar sobre a realidade, isso não foi observado, as atividades são 
realizadas de forma mecânica e sem um objetivo específico, o que é conseqüência da 
ausência de uma proposta pedagógica da instituição e do planejamento diário das 
educadoras.  
  

É oportuno referir que as atividades podem se estruturar em torno de eixos organizadores, como 
temáticas, que, através de um fio condutor, poderão se explicitar de modo interessante e 
contextualizado para as crianças. Assim pode-se partir de uma situação problema, de um fato 
surgido na sala de aula ou na comunidade, de um relato interessante que uma criança fez e 
organizar estratégias pedagógicas para a construção de um estudo de modo adequado à faixa 
etária dos alunos.(BARBOSA & HORN, 2001, P.71) 

  
 As crianças, embora coordenadas pelo adulto, demonstram sua visão de mundo 
e, também, que sua forma de expressão é livre, mesmo que o adulto imponha o que 
tenha que ser feito. Essa questão ficou demonstrada quando, a educadora investigada 
propôs às crianças que desenhassem uma flor e a pintassem (Diário de campo, 
16/05/07). Havia no quadro de giz uma flor “modelo” a ser seguido (cores específicas: 
caule verde, miolo amarelo, pétalas vermelhas). Interessante notar que, embora a 
educadora dissesse às crianças exatamente como era para ser feito, cada uma delas 
fez a “sua própria flor”, expressando sua individualidade, criando seu desenho, fruto da 
sua percepção das coisas. 
 

Apreciar o desenho da criança é entender que nele a finalidade não é um sinal de identificação 
objetiva. (...) O desenho infantil trata-se de um testemunho e não de um fornecimento de 
informações mensuráveis, que pode ser decifrado como se fossem relações numéricas. Os que 



conhecem e se acostumam com o modo que as crianças desenham enxergam com outros olhos 
e conseguem perceber a essência da criatividade(...)(SANS, 2007, P.60). 

 
 
 A criança, portanto, é um ser que cria, experimenta o mundo à sua volta, elabora 
hipóteses sobre os fenômenos naturais e sobre como se escreve, é um ser no mundo e 
estabelece relações com este e com as pessoas, por isso, desconsiderar essa riqueza 
seria levar as crianças ao fracasso e a  obedecer as regras das instituições nas quais 
estão inseridas, sem dar espaço para que sua independência e autonomia seja 
desenvolvida. 
 Nesse sentido, a intervenção da educadora com as crianças, embora se 
mostrasse afetiva com as mesmas em muitos momentos, não era uma intervenção que 
propiciava o desenvolvimento das diversas linguagens, pois sempre estava a tolher a 
expressão oralizada das crianças, pedindo silêncio para suas explicações das 
atividades num sentido repreensivo. A maneira como chama a atenção das crianças é 
cuidadosa, mas severa, o que não leva as mesmas a reconhecerem os limites, de 
forma que, quanto mais são chamadas a atenção, mais se exaltam (Diário de campo, 
23/05/07). O que dificulta o andamento das propostas às crianças no cotidiano da turma 
investigada é, que, como há duas educadoras, cada uma propõe coisas diferentes, 
possuem relações diferenciadas com as crianças, o que leva à supor que, não há um 
planejamento conjunto das atividades, sejam elas livres ou coordenadas, pois a 
posturas de ambas difere muito, embora a acadêmica do curso de Pedagogia busque 
se aproximar das crianças, propondo momentos de brincadeiras ou contar histórias, 
buscando analisar valores presentes nas mesmas e escutar a percepção das crianças, 
no entanto, dentro de um limite “tolerável” pela mesma. 
 A maneira como o educador prepara suas atividades,suas propostas educativas 
revela sua visão de conhecimento, de ensino, de aprendizagem e de criança. Os 
desenho mimeografados, prontos, fazem parte do cotidiano da creche. A livre-
expressão, o desenvolvimento da autonomia e da criatividade não são considerados 
princípios básicos na atuação do educador.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Educar na Educação Infantil, significa proporcionar situações de cuidado, de 
brincadeiras, de interação educador-criança e criança-criança. Situações estas que 
possam garantir a aprendizagem das crianças, como enfatiza o Referencial Curricular 
para Educação Infantil (1998). O educador, nessa etapa se caracteriza como mediador 
do processo de ensino-aprendizagem: precisa ouvir e sentir as crianças, o que pensam, 
observar do que brincam e como brincam, as suas concepções, o seu desenvolvimento, 
pois nessa fase inicia-se a formação do ser  humano sensível, de uma base de valores, 
que proporcionarão às mesmas a busca e a vontade de aprender, mas também ser. 



Para tanto, uma proposta pedagógica que considere as diversas linguagens (oral 
e escrita; matemática; artística; corporal; musical, temporal e espacial) é essencial para 
propiciar às crianças o contato com a pluralidade de conhecimentos, no entanto, a 
intervenção do educador necessita ser repensada e refletida, de modo que, a relação 
entre o que se planeja e o que se faz em termos de ação pedagógica  tem que ser algo 
real e efetivo. Nesse sentido, um primeiro passo é atentar a fundamentos que norteiem 
essa proposta, englobando princípios éticos – da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade; princípios políticos – dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da 
criticidade; princípios estéticos – da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da 
qualidade (BRASIL, 1999), além da concepção de criança enquanto cidadão de direitos 
e que, para que suas prioridades sejam atendidas, se requer de uma legislação e 
políticas de atendimento eficazes, como também, de educadores comprometidos com a 
infância.    
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